PROFITOODETE KATALOOG

Poleerimistoodete liider üle 100 aasta

MEGUIAR’SI LUGU
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S

ellest, mis algas üle sajandi tagasi lihtsast mööblipolituuri tootmislaborist
Meguiar’i looja Frank Meguiar’i kodugaraažis, on tänaseks välja arenenud
imeline edulugu, mis hõlmab Meguiar’si pere nelja põlvkonda. Firma asutaja,
Frank Meguiar Jr. ei osanud ilmselt ka oma metsikuimates unenägudes ette näha, mis
tema esimesest pudelist mööblipoleerimisvahendist võib 100+ aasta jooksul välja
areneda.

Meguiar’s Inc., on täna maailma juhtiv poleerimisvahendite ja autohooldustoodete
tootmisele ja müügile keskendunud suurettevõte, mis pakub uhkusega tõsistele
autoharrastajatele uusima põlvkonna tooteid, tööriistu ja tarvikuid.

E

simesest pudelist peale on Frank Meguiar Jr. ehitanud oma äri üles suurepärastele
toodetele ja klientide vajadustest täpsele arusaamisele põhinedes. Tänaseks on
tugev ja tihe side tõsiste autoharrastajatega üle maailma tekitanud enneolematu
usalduse ning respekti meie brändi ja toodete vastu ning see usaldus peegeldub
otseselt meie toodete arengus ja autoharrastuse elustiiliks muutmises miljonite meie
sõprade jaoks. Oleme täielikult pühendunud selliste toodete ja suhete arendamisele,
mis ühendavad autoharrastajaid ja professionaalseid kasutajaid üle kogu maailma
ja suudavad neis jätkuvalt elevust tekitada.

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700
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Selles kataloogis kasutatud sümbolid tähistavad toote erinevat kasutusviisi,
ettenähtud pealekandmise meetodeid ja muud vajalikku informatsiooni.
Kasuta allolevat infot, et mõista järgnevatel lehekülgedel olevate sümbolite tähendust.

KÄSITSI

DA
POLEERIJA

PÖÖRLEV
POLEERIJA

PESE &
LOPUTA

BODY SHOP SAFE

NOT BODY SHOP SAFE

Ohutu kasutada
värvitöökojas

Ei ole ohutu kasutada
värvitöökojas

PIHUSTA &
PÜHI

meguiars.com
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MT310 DUAL ACTION POLEERIJA

MT310

DUAL ACTION POLEERIJA

• Ergonoomiline disain - perfektne vormi ja funktsionaalsuse kombinatsioon
• Pöidlaga reguleeritav kiiruseregulaator, lai pöörete valik (3000-7500 OPM) võimaldab kiiremat
lihvimist, suurepärast lõpp-poleerimist ja vahatamist
• Digitaalne pöördemomendi reguleerimine - pöördemoment reguleeritakse elektrooniliselt
hoidma valitud kiirust
• Muudetava asendiga D-käepide - parandab kasutusmugavust ja kontrolli masina üle
• Laagrite liikuv vastukaal - kindlustab sujuva, täpse balansi ning pikendab masina vastupidavust.
Toote #: MT310

MUUDETAVA ASENDIGA D-KÄEPIDE -

ERGONOOMILINE DISAIN -

parandab kasutusmugavust ja kontrolli masina
üle igal kasutustasemel. Lihtsalt eemaldatav
professionaalsete tehnikate puhul.

perfektne vormi ja funktsionaalsuse
kombinatsioon

PÖIDLAGA REGULEERITAV
KIIRUSENUPP

PEHME START -

võimaldab masina
sisselülitamisel selle
lihtsat kontollitavust

VAHETATAVAD HARJAD

Lihtsalt ligipääsetav küljeava

DIGITAALNE PÖÖRDEMOMENDI
REGULEERIMINE - pöördemoment

UNIVERSAALNE KEERE

(5/16” / 8mm)
Suurepärane sõidukite
värvkatete lihvimiseks,
poleerimiseks ja vahatamiseks

reguleeritakse elektrooniliselt valitud
kiirust hoidma

LAAGRITEL LIIKUV VASTUKAAL

kindlustab sujuva ja täpse balansi ning
masina parema vastupidavuse

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

©©Meguiar’s
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LIHVAINED
M100

55

PRO SPEED COMPOUND
• Kiire lihvimine progressiivse tehnoloogiaga
• Eemaldab kiirelt P1200 ja peenemad lihvimisjäljed, et muuta poleerimine
lihtsamaks
• Eemaldab sügavad kriimustused, happevihmade jäägid ja tugevad
pöörisjooned/hologrammid
• Töötab suurepäraselt nii värskel kui läbikuivanud värvipinnal.
Meetod: Pöörlev poleerija
Pakend:
Toote #:

M101

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

945 ml
M10032

FOAM-CUT COMPOUND
• Ultra-kiire, tõhus pasta kriimustuste ja lihvimisjälgede eemaldamiseks
• Kõrgläikega lõpptulemus
• Spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks Meguiar’s Soft Buff Foam
Compounding Pad poleerimispadjaga.

Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend:
Toote #:

M105

945 ml
M10132

ULTRA-CUT COMPOUND®
• Eksklusiivne super-mikro abrasiivi tehnoloogia
• Eriti kiirelt lõikav aine eemaldab lihvimisjäljed alates karedusest P1200
• Super-mikro abrasiivid jätavad parima võimaliku pinna
• Sobib hästi ka kriimustuste, defektide, happevihma jälgede ja tugevate
hologrammide eemaldamiseks värvipinnalt.
Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend: 945 ml
Toote #: M10532

3,78 L
M10501

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee

©Meguiar’s
20152017
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LIHVAINED

M84

COMPOUND POWER CLEANER
• Aggressiivsed abrasiivid suurendavad puhastusjõudu ja tõhusust
• Spetsiaalne koostis kiireks, ohutuks puhastuseks
• Kahanevad abrasiivid lõikavad kiirelt, seejärel kahanevad poleerivateks
• Puhverdatud abrasiivid libestavad pinda, vältides selle läbikulutamist.
Meetod: Pöörlev poleerija
Pakend:
Toote #:

M85

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

3,78 L
M8401

DIAMOND CUT COMPOUND® 2.0
• Vastus High-Solids värvide ja lakkide nõudmistele - kiire lõikevõime
minimaalsete töötlusjärgsete hologrammidega
• Edukalt katsetatud suure käibega HS-tooteid kasutavates
värvitöökodades üle maailma
• Vähe tolmav ja pritsiv koostis, jääke on kerge eemaldada.
Meetod: Pöörlev poleerija
Pakend: 945 ml
Toote #: M8532

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

3,78 L
M8501

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700
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POLEERAINED
M07

77

SHOW CAR GLAZE
• Parim käsitsi kasutatav läige, mis ületab kõik muud poleer- ja kaitseained,
läikevahendid ning vahad
• Taastab sädeleva, sügava, “märja” läike
• Ei kuiva plastpindadel valgeks
• SOhutu ja efektiivne kõikidel värvipindadel.
Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend: 473 ml
Toote #: M0716

M83

DUAL ACTION CLEANER/POLISH
• Eemaldab kerge ja keskmise tugevusega pinnavigastused, saaste ja
oksüdatsiooni, mida M82 Swirl Free Polish ei suuda
• Kombineerib perfektses koguses abrasiivset puhastusainet ja puhast,
rikkalikku poleerainet, et tagada sügav ja veatu läige
• Puhverdatud abrasiivi tehnoloogial põhinev ohutu puhastusaine
eemaldab defektid ilma pinda vigastamata
• Ohutu kõigil värvkatetel, ka lakil.
Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend:
Toote #:

M205

945 ml
M8332

3,78 L
M8301

ULTRA FINISHING POLISH
• Progressiivne tehnoloogia tekitab pinnale sügava peegelduse ja kõrgläike
• Eemaldab värvipinnalt jäädavalt kriimud, hologrammid, kerged defektid
• Tekitab pinnale sügava peegelduse ja kõrgläike
• Siledalt libisev poleerimistunnetus töötlemisel ja kiire jäägi eemaldus
pinnalt.
Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend: 945 ml
Toote #: M20532

3,78 L
M20501

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee
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VAHAD & KAITSEAINED

M66

QUICK DETAILER®
• Ühe-etapiline puhastusaine/vaha, mis on spetsiaalselt formuleeritud
müügieelsete autode ettevalmistamiseks ja kiireks töötlemiseks
• Eemaldab kiirelt ja ohutult oksüdatsiooni
• Taastab kiirelt läikiva “nagu uue” värvipinna väljanägemise ja tagab
püsiva vahakaitse.

Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend: 3,78 L
Toote #: M6601

D156

SYNTHETIC X-PRESS SPRAY WAX
• Unikaalne vetthülgavate polümeeride tehnoloogia
• Lihtne pihusta peale-pühi-maha töötlus, vastupidav kaitse
• Loob sügava, tumeda, märja välimusega läike
• Võib kasutada otsese päikesevalguse käes
• Kuivab plastosadel läbipaistvaks
• Kiire märg või kuiv kasutus.
Meetod: Pihusta & pühi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D15601

D157

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Täitepudel 945 ml
D20156PK12

SYNTHETIC X-PRESS WAX
• Unikaalne vetthülgavate polümeeride tehnoloogia
• Lihtne kanna peale-pühi-maha töötlus, vastupidav kaitse
• Loob sügava, tumeda, märja välimusega läike
• Kiire märg või kuiv kasutus.

Meetod: Pihusta & pühi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D15701

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Täitepudel 945 ml
D20157PK12

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700
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VAHAD & KAITSEAINED
M21

99

SYNTHETIC SEALANT 2.0
• Hüdrofoobne polümeertehnoloogia tagab kõrgtehnoloogilise värvipinna
hoolduse ja pikaajalise kaitse välismõjude eest
• Tekitab tavalistest vahadest märgatavalt sügavama, tumedama ning
rohkem peegeldava värvpinna
• Elimineerib visuaalselt väikesed kriimud ja pinnahologrammid, tekitades
vea pinna
• Lihtne ja kiire pinnalekandmine ning jääkide eemaldus.
Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend: 473 ml
Toote #: M2116

M26

1,89 L
M2164

HI-TECH YELLOW WAX
• Kollane Premium-Carnauba vaha segatuna valitud silikoonide,
polümeeride ja teiste vahadega
• Lisab värvipinnale rikkalikku ilmet ja sügavust
• Tagab eriti kõrge läike ja kaitse kõigil eelnevalt puhastatud ning
poleeritud värvipindadel.
Meetod: Käsitsi, DA ja pöörlev poleerija | Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus
Pakend: 311 g (tahke)
Toote #: M2611

M305

473 ml
M2616

3,78 L
M2601

ULTRA FINISHING DURABLE GLAZE
• Eriline koostis jätab pinnale vastupidava läike ja sära, lastes värskelt
värvitud pinnal loomulikult kõveneda
• Kiirelt pealekantav ja eemaldatav
• Silikoonivaba, kõrgläikega pind
• ”Hingav“ & ülevärvitav
• Ohutu värvitöökojas.
Meetod: Käsitsi, DA poleerija
Pakend: 473 ml
Toote #: M30516

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

1,89 L
M30564

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee
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10

ŠAMPOONID

D110

HYPER-WASH
• Tõstab mustuse pinnalt lahti, jättes peale pesu autole rikkaliku läike
• Rikkalik, püsiv vaht tagab suurepärase ja ohutu toime
• Hüper-kontsentreeritud
• Ideaalne kasutamiseks doseerimissüsteemis, valmissegu liiter on eriti
soodne ja kulu auto kohta väga väike
• Biolagunevad pesuained.
Meetod: Pese & Loputa
Pakend: 3,78 L
Toote #: D11001

D111

Lahjendamine: 400:1 | Ohutus

18,9 L
D11005

SHAMPOO PLUS
• Luksuslik vaht puhastab pinna mustusest ilma seda vigastamata, jättes
pinnale kaitsekihi ja läike
• Polümeerlisaained parendavad läiget
• Rikkalik ja libe vaht tagab kriimustuskindla pesu
• Meeldiv lõhn
• Biolagunevad pesuained.
Meetod: Pese & Loputa

| Lahjendamine: 128:1 | Ohutus

Pakend: 3,78 L
Toote #: D11101

D115

RINSE FREE EXPRESS WASH & WAX
• Loputusvaba pesuaine, kasutamaks kerge kuni keskmise määrdumise
puhul alternatiivina auto tavapärasele pesemisele
• Pese & vahata kõiki auto välispindu ilma loputamata
• Kõrgläikega ja vastupidav vetthülgav pind
• Mitte-kriimustav, triipudevaba koostis
• Kiire ja lihtne mahapühkimine
• Biolagunevad pesuained.
Meetod: Käsitsi, Pihusta & pühi

| Lahjendamine: Kuni 20:1 | Ohutus

Pakend: 3,78 L
Toote #: D11501

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee
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VÄRVIPINNA JÄRELHOOLDUS
C2000/C2100

11
11

PUHASTUSSAVI MILD / AGGRESSIVE
• Puhastussavi eemaldab värvi ja klaasipinnalt kiirelt kogu pinnakihi külge
nakkunud saaste ja mustuse
• Taastab klaassileda pinna
• 100% mitteabrasiivne - ohutu igat tüüpi värvipinnal
• Kasuta koos Meguiar’s Final Inspection (M34) lubrikandiga, kui kasutad
savi värvitöökojas. Autopesulas ja poleerimistöökojas ka Last Touch
Detailer (D155) 1:1 veega lahjendatud seguga.
• Kaks eri toimetugevust - kasuta Agressiivset (C2100), kui Mildi (C2000)
kasutamisel kulub palju aega.
Meetod: Käsitsi

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Pakend: 200g (Mild) 200g (Aggressive)
Toote #: C2000
C2100

M34

FINAL INSPECTION® SPRAY DETAILER
• Kiire “pihusta pinnale ja pühi ära” töötlus show-läike saavutamiseks
• Kiireim viis poleerimisjääkide eemaldamiseks ja pinna vahekontrolliks
• Ideaalne kasutamiseks ka enne auto loovutamist kliendile, tolmu ja
näpujälgede ohutuks eemaldamiseks
• Suurepärane kasutamiseks lubrikandina koos Meguiar’s puhastussaviga,
et eemaldada kerget pinnasaastet.
Meetod: Pihusta & pühi
Pakend: 473 ml
Toote #: M3416

D155

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

3,78 L
M3401

LAST TOUCH SPRAY DETAILER
• Pindade lõplikuks viimistluseks enne auto üleandmist
• Eemaldab tolmu, rasvajäljed, näpujäljed ja muu pinnasaaste
• Tagab ühtlase läike ja kaitse keskonnamõju eest
• Ohutu värvi-, plast-, kroom- ja vinüülpindadel
• Suurepärane kasutamiseks lubrikandina koos Meguiar’s puhastussaviga,
et eemaldada kerget pinnasaastet, lahjendatuna 1:1 veega.
Meetod: Pihusta & pühi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D15501

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

18,9 L
D15505

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee

Täitepudel 945 ml
D20155
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PUHASTUSAINED JA RASVAEEMALDAJAD

D104

ALL PURPOSE CLEANER PLUS TW
• Ideaalne puhatusaine kõikvõimalike auto salongi pindade puhastamiseks
• Spetsiaalselt välja töötatud vähevahutav koostis, mis sobib eriti hästi
kasutamiseks keemilise pesu seadmetes
• Puhastusaine tõstab mustuse üles ning sisaldab unikaalseid
tekstiilipehmendajaid ja kirgastajat, mis parendavad vaipade ning
polstrimaterjalide välimust
• TW (Tap Water) – võib kasutada kraanivett.
Meetod: Pihusta & loputa | Lahjendamine: 4:1 (tugev) - 64:1 (üldpuh.) | Ohutus
Pakend: 3,78 L
Toote #: D10401

D108

18,9 L
D10405

945 ml Täitepudel
D20103PK12

SUPER DEGREASER
• Leotab kiirelt lahti ka väga paksu kihi õli ja rasva
• Tugev ja kiiretoimeline puhastusaine kõige raskemate tööde jaoks
• Ei jäta kuivanult mingeid plekke ega jääke
• Meeldiv lõhn
• Kasutamiseks sõiduki välimistel pindadel
Meetod: Pihusta & loputa
Pakend: 3,78 L
Toote #: D10801

D120

| Lahjendamine: 4:1 (tugev ) - 10:1 (nõrk) | Ohutus

18,9 L
D10805

Täitepudel 945 ml
D20108PK12

GLASS CLEANER CONCENTRATE
• Eemaldab klaasipindadelt keskkonnasaaste, asfalditolmu, putukad ja
rasva ning sisepindadelt lisaks sigaretisuitsust tingitud kihi ja sõrmejäljed
• Tagab kristallselge ja süvapuhastatud klaasipinna
• Formuleeritud spetsiaalselt professionaalseks kasutamiseks autodel
• Ühtlane, triibuvaba pind
• Ammoniaagivaba, ohutu toonitud klaasidel
• Kontsentreeritud aine, väga ökonoomne kasutada.
Meetod: Pihusta & pühi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D12001

18,9 L
D12005

| Lahjendamine: 10:1 | Ohutus
Täitepudel 945 ml
D20120PK12

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700
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VELJEPUHASTUS
D140

13
13

WHEEL BRIGHTENER
• Proffide poolt eelistatud toode juhul, kui on vaja tugevatoimelist
puhastusainet, mis eemaldab lihtsalt piduriklotside tolmu ja mustuse nii
velgedelt kui ka rehvidelt
• Ohutu ja efektiivne kasutamiseks poleeritud ja lakitud, värvitud ning
kroomitud velgedel
• Kontsentreeritud aine, väga ökonoomne kasutada
• Ei sobi kasutamiseks anodiseeritud või poleeritud (lakkimata) alumiiniumning magneesiumvelgedel.
Meetod: Pihusta & loputa
Pakend: 3,78 L
Toote #: D14001

D143

| Lahjendamine: kuni 4:1 | Ohutus

18,9 L
D14005

NON ACID WHEEL & TIRE CLEANER

Täitepudel 945 ml
D20140PK12

UUS!

• Happevaba, tõhus ja lihtne velgede ning rehvide puhastus
• Eemaldab kiirelt piduritolmu, maanteetahma, kerge mustuse ja õli
• Pihusta pinnale, hõõru kergelt, loputa maha.

Meetod: Pihusta & loputa

| Lahjendamine: kuni 2:1 | Ohutus

Pakend: 3,78 L
Toote #: D14301

G156

FINISHING METAL POLISH
• Meie eredaim sära!
• Hologrammide ja peente kriimustuste eemaldamiseks velgedelt
• Annab metallpinnale peegelläike ja kaitseb edasise oksüdeerumise eest
• Sobib hästi nii alumiiniumi, vase, pronksi, kroomi kui ka roostevaba terase
viimistlemiseks ja kaitseks.

Meetod: Käsitsi

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Pakend: 142 g
Toote #: G15605

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee
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INTERJÖÖR

D149

QUIK INTERIOR DETAILER
• Hoiab interjööri plastid, vinüüli, naha, kummi, metalli, süsinikkiud- ja
puitpinnad ning isegi audio/videotehnika algupärase ja naturaalse
välimusega
• Eemaldab efektiivselt tolmu, tuha, mustuse, sõrmejäljed, joogiplekid ilma
pinnale määrdunud kihti tekitamata, jättes pinnale UV kaitse
• Mitterasvane koostis, naturaalne välimus
• Meeldiv lõhn.

D180

Meetod: Käsitsi, Pihusta & pühi

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Pakend: 3,78 L
Toote #: D14901

Täitepudel 945 ml
D20149PK12

18,9 L
D14905

LEATHER CLEANER & CONDITIONER
• Loodud interjööri nahk- ja vinüülpindade välimuse parendamiseks
• Spetsiaalsed puhastus- ja hooldeained puhastavad ohutult ja taastavad
naha naturaalse välimuse ja elastsuse
• Tihke, rikkalik, meeldiva lõhnaga losjoon
• Jätab naturaalselt pehme, elastse, mitterasvase pinna.

Meetod: Käsitsi, Pihusta & pühi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D18001

D181

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Täitepudel 945 ml
D20180PK12

LEATHER CLEANER
• Suurepärane nahkpindadelt tugevate plekkide eemaldamisel ning
piisavalt leebe, et säilitada naha naturaalsed õlid
• Puhastab ohutult ja kiirelt nahkpinnad, vinüüli ning ventileeritavad
istmed, jätmata maha jääke
• Taastab „uueväärse“ välimuse
• Värvitu, meeldiva tsitruselõhnaga.
Meetod: Käsitsi, Pihusta & pühi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D18101

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Täitepudel 945 ml
D20181PK12

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017

KAITSEAINED
D160
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ALL SEASON DRESSING
• Tagab sügava, rikkaliku ja kauakestva ilmastikukindla läike kõigil auto
välistel plast- ja kummidetailidel, pinnad on peale töötlust nagu uued
• Pinda tumendav ja kiire tulemus
• Kauakestev kaitse keskonnamõjude eest
• LOÜ normidele vastav.

Meetod: Käsitsi, Pihusta & pühi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D16001

D161

Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Täitepudel 945 ml
D20160PK12

SILICONE-FREE DRESSING
• Ideaalne valik professionaalidele, kes soovivad kõrgetasemelist plasti ja
kummi hooldeainet, mida saab kasutada mistahes silikoonile tundlikus
keskkonnas
• Annab erakordselt sügava, rikkaliku kõrgläike kõikidele sõiduki välistele
kummi- ja pastpindadele.

D170

Meetod: Käsitsi, Pihusta & pühi

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Pakend: 3,78 L
Toote #: D16101

Täitepudel 945 ml
D20161PK12

18,9 L
D16105

HYPER DRESSING
• Maksimaalne võimalik läige plast- ja kummidetailidele, nii sise- kui
välispindadel
• Võib lahjendada veega kuni 4:1, tulemuseks erineva läikeastmega pinnad
• Vesipõhine koostis.

Meetod: Käsitsi
Pakend: 3,78 L
Toote #: D17001

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee

| Lahjendamine: kasutusvalmis kuni 4:1 | Ohutus
Täitepudel 945 ml
D20170PK12

©Meguiar’s
20152017
© Meguiar’s
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PADJAD PÖÖRLEVALE POLEERMASINALE

WRFC SOFT BUFF™ VAHT-LÕIKEPADI
• Täiustatud tehnoloogia eemaldab mõõduka sügavusega pinnadefektid,
jättes vähem pöörisjooni
• Alandatud töötemperatuur
• 7” padja suurus vähendab loksumist, muutes poleerimise sujuvamaks ja
lihtsaks
• Uus tald lihtsaks tsentreerimiseks
• Kasutamiseks pöörleva (Rotary) poleerijaga ja alustallaga WRBP14MM.
Meetod: Pöörlev poleerija
Suurus: 7”
Toote #: WRFC7

WRFP SOFT BUFF™ VAHT-POLEERIMISPADI
• Täiustatud tehnoloogia eemaldab väikesed pinnadefektid ja taastab läike
• 7” padja suurus vähendab loksumist, muutes poleerimise sujuvamaks ja
lihtsaks
• Uus tald lihtsaks tsentreerimiseks
• Kasutamiseks pöörleva (Rotary) poleerijaga ja alustallaga WRBP14MM.

Meetod: Pöörlev poleerija
Suurus: 7”
Toote #: WRFP7

WRFF SOFT BUFF™ VAHT-VIIMISTLUSPADI
• Täiustatud tehnoloogia eemaldab väiksemad pinnadefektid ning taastab
pinna luksusliku kõrgläike
• 7” padja suurus vähendab loksumist, muutes poleerimise sujuvamaks ja
lihtsaks
• Uus tald lihtsaks tsentreerimiseks
• Kasutamiseks pöörleva (Rotary) poleerijaga ja alustallaga WRBP14MM.

Meetod: Pöörlev poleerija
Suurus: 7”
Toote #: WRFF7

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017

PADJAD PÖÖRLEVALE POLEERMASINALE
WRWC

SOFT BUFF™ VILLANE LÕIKEPADI
• Eemaldab kiirelt ning ülimalt efektiivselt lihvimisjäljed ja tugevad
defektid
• 100% naturaalne vill, 4-kihiline, 1,25” keerutatud kiud
• Kiire padja vahetus “takjas” kinnitussüsteemiga
• Kasutamiseks pöörleva (Rotary) poleerijaga ja alustallaga WRBP14MM.

Meetod: Pöörlev poleerija
Suurus: 8”
Toote #: WRWC8

WWHC

SOLO VILLANE TUGEV LÕIKEPADI
• Kiireks lõikamiseks ja efektiivseks defektide ning lihvimisjälgede
eemalduseks
• 100% villane, 1” keerutatud kiududest
• Kodeeritud värvus - punane "tugevaks lõikamiseks"
• Lame disain laiendab lõikamisala, vähendades tööle kuluvat aega.

Meetod: Pöörlev poleerija
Suurus: 7”
Toote #: WWHC7

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee

©Meguiar’s
20152017
© Meguiar’s
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DUAL ACTION PADJAD

DFC SOFT BUFF™ DUAL ACTION VAHT-LÕIKEPADI
• Täiustatud vahutehnoloogia eemaldab mõõduka sügavusega
pinnadefektid ilma pöörisjooni jätmata
• Madal profiil optimeeritud soorituseks
• Paremad poleerimis- ja lõiketulemused, mis saavutatakse läbi padja ja
tööriista parema efektiivsuse
• Kasutamiseks Dual Action poleermasina ja DBP5/DBP6 alustallaga.

Meetod: DA poleerija
Pakend: 5”
Toote #: DFC5

6”
DFC6

DFP SOFT BUFF™ DUAL ACTION VAHT-POLEERIMISPADI
• Täiustatud vahutehnoloogia eemaldab väiksemad defektid ja taastab
läike ilma pöörisjooni jätmata
• Madal profiil optimeeritud soorituseks
• Paremad poleerimis- ja lõiketulemused, mis saavutatakse läbi padja ja
tööriista parema efektiivsuse
• Kasutamiseks Dual Action poleermasina ja DBP5/DBP6 alustallaga.

Meetod: DA poleerija
Pakend: 5”
Toote #: DFP5

6”
DFP6

DFF SOFT BUFF™ DUAL ACTION VAHT-VIIMISTLUSPADI
• Täiustatud vahutehnoloogia eemaldab väikesed defektid ja taastab
luksusliku kõrgläike ilma pöörisjooni jätmata
• Madal profiil optimeeritud soorituseks
• Paremad poleerimis- ja lõiketulemused, mis saavutatakse läbi padja ja
tööriista parema efektiivsuse
• Kasutamiseks Dual Action poleermasina ja DBP5/DBP6 alustallaga.
Meetod: DA poleerija
Pakend: 5”

6”

Toote #: DFF5

DFF6

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017

ALUSTALLAD
WRBP

SOFT BUFF™ ROTARY ALUSTALD
• Disainitud kasutamiseks 7” Soft Buff Rotary poleerpatjadega
• Kiire ja lihtne padja vahetus
• Isetsentreeriv süsteem tagab, et padi on balansseeritud
• Sobib 14mm keermega poleermasinatele.

Meetod: Pöörlev poleerija
Toote # WRBP14MM

DBP SOFT BUFF™ DUAL ACTION ALUSTALD
• Ühtlane pinnasurve siledaks ja ühtlaseks lihvimiseks ning viimistluseks
• Täpne äärekontuur tagab ideaalse sobivuse nii lamedatel kui ümaratel
pindadel
• Kiire ja lihtne padja vahetus
• Sobib kõikidele DA Poleermasinatele võlli diameetriga 5/16”.

Meetod: DA poleerija
Suurus: 5”

6”

Toote #: DBP5

DBP6

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017
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DA MICROFIBER SÜSTEEM

DMCKIT

DA MICROFIBER CORRECTION SYSTEM 5”
• DA Microfiber lõikepadi (DMC5) 2-pakk
• DA Microfiber Viimistluspadi (DMF5) 2-pakk
• Alustald (DBP5)
• DA Microfiber Correction Compound - 473 ml (D30016)
• DA Microfiber Finishing Wax - 473 ml (D30116)
• Meguiar's Tööpõll (MGAPRON).
Meetod: DA poleerija
Toote #: DMCKIT5

D300

DA MICROFIBER CORRECTION COMPOUND
• Poleeraine kasutamiseks autoesindustes, automüügifirmades ning
pesulates, kus on vaja saavutada piisavalt hea tulemus kiiresti ja
riskivabalt
• Super-mikroabrasiivide tehnoloogia eemaldab kriimustused, happevihma
jäljed, putukajäljed, hologrammid ning muud kerged või keskmised
pinnakahjustused autode tehasevärviga pindadelt
• Mittepritsiv, vähese tolmueraldusega poleerimisaine ei vaja ümbritsevate
pindade eelnevat katmist ega põhjalikku järelpuhastamist
• Ei jäta kuivades valgeid plekke plastdetailidele.
Meetod: Käsitsi, DA poleerija

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Pakend: 3,78 L
Toote #: D30001

D301

DA MICROFIBER FINISHING WAX
• Spetsiaalselt välja töötatud vaha Meguiar’s DA Microfiber Correction
Compound (D300) poleerimisainega töödeldud pindade viimistlemiseks
• Rikkalik segu polümeere, Carnauba vaha ja silikoone kõrgläike ja
kaitsevõime tagamiseks
• Ühe pühkimisvõttega pinnalt eemaldatav, tolmuvaba
• Rikkalik, kontsentreeritud koostis tagab madala kulu auto kohta.
Meetod: Käsitsi, DA poleerija

| Lahjendamine: kasutusvalmis | Ohutus

Pakend: 3,78 L
Toote #: D30101

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017

DA MICROFIBER SÜSTEEM
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DUAL ACTION MICROFIBER-XTRA LÕIKEPADI
• Eemaldab mõõdukad ja tugevad pinnadefektid hologramme jätmata
• Loodud efektiivsemaks lõikamiseks, parim lamedatel pindadel
• Optimeeritud kasutamiseks koos tootega DA Microfiber Correction
Compound (D300)
• Masinpestav (trummelkuivatus, ilma kuumuseta)
• Kasutada DA alustallaga DBP5.
Meetod: DA poleerija
Suurus ja pakend:

5” (2-pakk)

Toote #:

DMX5

DUAL ACTION MICROFIBER-LÕIKEPADI
• Eemaldab mõõdukad pinnadefektid ilma hologramme jätmata
• Optimaalne lõikeefektiivsus, kasutamiseks tootega Meguiar’s® DA Microfiber
Correction Compound (D300)
• Masinpestav
• Kasutada DA alustallaga DBP5.

Meetod: DA poleerija
Suurus ja pakend:

5” (2-pakk)

5”

Toote #:

DMC5

DMC5B

DUAL ACTION MICROFIBER-VIIMISTLUSPADI
• Täiustab värvipinda peale Meguiar’s® DA Microfiber Correction
Compound’i kasutamist, jättes hologrammidevaba kõrgläikega pinna.
• Uus mikrofiibertehnoloogia täiustab pinda kõrgläikega
• Optimaalne viimistlus, kasutamiseks tootega Meguiar’s® DA Microfiber
Finishing Wax (D301)
• Masinpestav
• Kasutada DA alustallaga DBP5.
Meetod: DA poleerija
Suurus ja pakend:

5”

Toote #:

DMF5B

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee

©Meguiar’s
20152017
© Meguiar’s
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ABRASIIVID

E7200

HI-TECH KÄSILIHVIMISALUS
• Jaotab käe surve ühtlaselt lihvpaberile
• Vastupidav ja elastne
• Lihtne kasutada nii lamedatel kui kaarjatel pindadel
• Kasuta kaabitsana pinna kuivatamisel peale märglihvimist.

Meetod: Käsitsi
Mõõtmed: 5.5” x 2.5”
Toote #:

UNIGRIT®

E7200

LIHVKIVID
• Suurepärane vahend jooksukohtade ja muude väikeste isoleeritud
defektide täielikuks eemaldamiseks mistahes värvipinnalt
• Ohutu ja tõhus kõikidel värvkatetel ja lakkidel
• Perfektselt ühtlased abrasiiviosakesed jätavad sileda ühtlase lihvimisjälje,
mida on lihtne veatuks ja läikivaks poleerida
• Ainult märglihvimiseks.
Meetod: Käsitsi (Märjalt)

UNIGRIT®

Karedus:

1000

1500

2000

Toote #:

K1000

K1500

K2000

LIHVPABER
• Ühtlased abrasiiviosakesed jätavad sileda, ühtlase lihvimisjälje, mida on lihtne
sekunditega ära poleerida
• Puudub oht sügavate lihvimiskriimustuste tekkeks
• Säästlik kasutada - töötab kiiremini ja kestab kauem
• Ei ummistu sama kiirelt, kui tavalised lihvtooted
• Ohutu kasutada kõikidel värvkatetel ja lakkidel
• Veekindel, A5 suuruses leht (5.5” x 9”), 25 tk pakis.
Meetod: Käsitsi (Märjalt)
Karedus:

1500

2000

3000

Toote #:

S1525

S2025

S3025

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017

TÖÖRIISTAD & TARVIKUD
MT310
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DUAL ACTION POLEERMASIN
• Ergonoomiline disain, perfektne vormi ja funktsionaalsuse kombinatsioon
• Pöidlaga reguleeritav kiiruseregulaator, lai pöörete valik (3000-7500
OPM) võimaldab kiiremat lihvimist, suurepärast lõpp-poleerimist ja
vahatamist
• Digitaalne pöördemomendi reguleerimine - pöördemoment
reguleeritakse elektrooniliselt hoidma valitud kiirust
• Muudetava asendiga D-käepide parandab kasutusmugavust ja kontrolli
masina üle
• Laagrite liikuv vastukaal kindlustab sujuva, täpse balansi ning pikendab
masina vastupidavust.
Toote #: MT310

DMS6000

PROFESSIONAALNE ANNUSTAMISSÜSTEEM
• 3 nupuga seade võimaldab lahjendada kuni 6 erinevat kontsentraati
• Täpne õiges vahekorras lahjendamine minimeerib asjatu raiskamise ja
vähendab tööaega
• Sisaldab voolikuid, lahjendusnippe ja kodeeritud värvidega kleepse
• Roostevabast terasest korpus.

Toote #: DMS6000

WPW

POLEERPATJADE PESUSEADE
• Sügavpuhastab poleer- ja lihvapadjad, eemaldades lihv- ja poleerainete
ning vahade jäägid
• Hooldab villapatju, eemaldab topilisuse
• Kuivatamisel eemaldab üleliigse niiskuse
• Pikendab kõikide patjade eluiga
• Kasutamiseks Rotary (pöörleva) ja DA poleermasinaga.

Toote #: WPW

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee

©Meguiar’s
20152017
© Meguiar’s
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TÖÖRIISTAD & TARVIKUD

X2000

WATER MAGNET® MIKROKIUD-KUIVATUSRÄTIK
• Jätab plekivabad pinnad ning rätikut on tänu vahveltekstuurile lihtne
täiesti kuivaks väänata
• Säästab aega, kuna imab vähemalt 2 korda rohkem vett, kui tavalised
kuivatusrätikud.

Meetod: Käsitsi
Mõõtmed: 22” x 30”
Tootet #: X2000EU

X2020

SUPREME SHINE™ MIKROKIUDRÄTIK
• Pehme ja spetsiaalsest materjalist mikrokiudlapp on lihtsaim ja kiireim
viis eemaldada poleerainete, vahade ja hooldeainete jäägid
• Virelustevaba ja peegelsile tulemus kõikide tööde lõpetamisel erinevatel
pindadel - värvitud pinnal, klaasil, plastidel ja kroomil
• Masinpestav.

Meetod: Käsitsi

X3002

Mõõtmed: 16” x 25” (3-pakk)

16” x 25”

Toote #: X2020EU

X2010EU

MIKROKIUD-PESUKINNAS
• Ultratihkest mikrofiibrist käsipesukinnas on parim valik auto perfektse
välimuse saavutamisel
• Imab suures koguses pesuvett ja vahtu
• Lakipinnale ohutud mikrofiiberkiud tõstavad ja eemaldavad mustuse
ning saaste, jätte pinna säravaks ja virelustevabaks
• Mugav kätis ja pehme vooder muudavad kinda kasutamise meeldivaks
• Masinpestav, trummelkuivatus madalal kuumusel.
Meetod: Käsitsi
Mõõtmed: 8” x 10”
Toote #: X3002EU

meguiars.com

1-(800) 347-5700

©Meguiar’s 2015

TÖÖRIISTAD & TARVIKUD
X3080
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EVEN COAT APLIKAATORPADI
• Ideaalne salongi sisepindade ja nahksisu hooldustoodete ühtlaseks
pealekandmiseks
• Sobib ka värvipinna poleerimiseks ning vahatamiseks ja on õrnem, kui
vahatuspadi
• Masinpestav.

Meetod: Käsitsi
Suurus: 5” (2-pakk)
Toote #: X3080EU

R-30-60-241

VAHT-APLIKAATORPADI
• Spetsiaalne aplikaatorpadi vahade ja hooldusainete pealekandmiseks
• Tagab toote ühtlase pinnale levitamise
• Ideaalne kasutamiseks värvipinnal, velgedel, rehvidel
• Ei libise käest ega kriimusta kunagi pinda
• Väga vastupidav ja masinpestav.

Meetod: Käsitsi
Suurus: 4.5”
Toote #: R-30-60-241

G301 DETAILER PUHASTUSPULGAD
• Kahes suuruses korduvkasutatavad puhastuspulgad raskesti
ligipääsetavate kohtade puhastamiseks, toote efektiivseks peale
kandmiseks ja jääkide eemaldamiseks
• Pakis 20 tk.

Meetod: Käsitsi
Toote #: G301

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
2017
©Meguiar’s
2015

26
26

X1180

PÖÖRATAV TOLMUHARI
• Mugav, kiire ja tõhus vahend auto välispindadelt tolmu ja prahi
eemaldamiseks
• Parafiiniga immutatud harjased eemaldavad õrnalt tolmu ja mustuse
värvipindadelt, klaasilt, kroomilt
• Harja raputamine eemaldab sellelt enamuse mustusest
• Harja käepide on eemaldatav ja 180 kraadi pööratav, muutes mugavalt
harja nurka
• Peente kriimustuste vältimiseks kasuta vahatatud pindadel.

Meetod: Käsitsi
Toote #: X1180EU

X1030

PÖÖRATAV PESUHARI
• Pööratav pesuhari peseb ohutult kõik sõiduki välispinnad
• Pehmed harjased sobituvad igasuguse pinnakontuuriga ja ei kriimusta
velgi ega muid pindu
• Valmistatud parima kvaliteediga harjaskiududest.

Meetod: Käsitsi
Toote #: X1030EU

X1025

PÖÖRATAV VELJEPESUHARI
• Lühikese varrega pööratav veljehari peseb ohutult kõik veljepinnad
• Reljeefse otsaga pehmed harjased sobituvad igasuguse pinnakontuuriga
ja ei kriimusta velgi.

Meetod: Käsitsi
Toote #: X1025EU

meguiars.com
1-(800) 347-5700
www.meguiars.ee

©Meguiar’s
20152017
© Meguiar’s
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X1160

ULTRA-OHUTU VELJEKODARAHARI
• Ideaalne keeruka kujuga velgede puhastamiseks
• Ohutud elastsed harjased puhastavad ka kõige kitsamad ja raskesti
ligipääsetavad pinnad
• Harjal on professionaalne ohutusotsik, mis ei kraabi pindu.

Meetod: Käsitsi
Toote #: X1160EU

G408B

LIIVARESTIGA PESUÄMBER
• Liivapüüdmisrest vähendab märgatavalt pesemisel tekkida võivaid
pöörisjooni ja kriimustusi
• Eemaldab mustuse ja prügi pesemiskindalt ning hoiab pesuvee kauem
puhtana
• Iga kord, kui kastad pesukinda või svammi pesuvette, hõõru seda vastu
Grit Guard® liivapüüdmisresti, et eemaldada mustus ja hoida seda ämbri
põhjas.

Meetod: Käsitsi
Toote #: G408B

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017
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TÖÖRIISTAD & TARVIKUD

D110516

STANDARD PIHUSTUSOTSIK
• Soodne pihustusotsik, mis annab peene udu ja on ideaalne
klaasipesuaine, pihusta-ja-pühi toodete ja vesipõhiste hooldeainetega
kasutamiseks
• Sobib 945 ml täitepudelitega.

Toote #: D110516

D110542

KEMIKAALIKINDEL PIHUSTUSOTSIK
• Vastupidav pihustusotsik agressiivsete lahustite ja kemikaalide jaoks, mis
tavaliselt lühendavad tavalise pihustusotsiku eluiga.
• Vajalik kasutada järgnevate Detailer seeria toodete puhul:
- D104 All Purpose Cleaner Plus
- D108 Super Degreaser
- D140 Wheel Brightener
- D160 All Season Dressing
- D161 Silicone-free Dressing
• Sobib 945 ml täitepudelitega.

Toote #: D110542

MDFAUCET

KRAAN KANISTRITELE
• Suletav kraan 18,9 liitristele Meguiar’s Detailer kanistritele.

Toote #: MDFAUCET

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
2017
©Meguiar’s
2015

TÖÖRIISTAD & TARVIKUD
M9912

DISPENSERPUDEL
• Tööpudel professionaalsete Mirror Glaze toodete täpseks
annustamiseks
• Mahutavus 355 ml.

Toote #: M9912

D9916

DISPENSERPUDEL
• Isepuhastuva otsikuga tööpudel professionaalsete toodete
annustamiseks
• Mahutavus 473 ml.

Toote #: D9916

D20199PK12

DETAILER™ DISPENSERPUDEL
• Tööpudel professionaalsete Meguiar’s Detailer toodete täpseks
annustmiseks
• Mahutavus 355 ml.

Toote #: D20199PK12

www.meguiars.ee
meguiars.com
1-(800) 347-5700

© Meguiar’s
©Meguiar’s
20152017
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TÖÖRIISTAD & TARVIKUD

M9911

PIHUSTIGA DISPENSERPUDEL
• Vastupidava pihustusotsikuga tööpudel professionaalsete Meguiar's
Mirror Glaze toodete pihustamiseks
• Mahutavus 945 ml.

Toote #: M9911

D20100

DETAILER™ BASIC DISPENSERPUDEL
• Vastupidav täitepudel kasutamiseks koos pihustusotsikutega:
Standard pihustusotik (D110516) või Kemikaalikindel pihustusotsik
(D110542)
• Pihustusotsik ei kuulu pudeli juurde
• Mahutavus 945 ml.

Toote #: D20100PK12

DETAILER™ DISPENSERPUDELID
• Vastupidavad täitepudelid kasutamiseks koos pihustusotsikutega:
vastavalt valitud tootele kas Standard pihustusotik (D110516) või
Kemikaalikindel pihustusotik (D110542)
• Iga toote jaoks on erinevat värvi ja vastavalt markeeritud pudel
• Pihustusotsik ei kuulu pudeli juurde
• Mahutavus 945 ml.
Kasutatav toode / täitepudeli #:
D104 - D20103PK12 D108 - D20108PK12 D120 - D20120PK12
D140 - D20140PK12 D149 - D20149PK12 D155 - D20155PK12
D156 - D20156PK12 D160 - D20160PK12 D161 - D20161PK12
D170 - D20170PK12 D180 - D20180PK12
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TÖÖRIISTAD & TARVIKUD
MGAPRON
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PROFESSIONAALI TÖÖPÕLL
• Musta värvi puuvillasest kangast tööpõll 2 tasku ja tikitud Meguiar’s
logoga.

Toote #: MGAPRON

MGCART

POLEERIJA TÖÖKÄRU
• Kolme riiuliga viimistlustoodete käru tagab parema töö efektiivsuse
• Ideaalne tööpudelite, lihv- ja poleerainete, vahade, patjade jm käeulatuses
säilitamiseks
• Vastupidavast termoplastist, alumiiniumiga tugevdatud riiulid ja
vaiksed, täispöörlevad, kuullaagritel, piduritega kummirattad
• Happe-, lahusti- ja petrooliumikindel, ei määri värvitud pindu
• Kandevõime 180 kg

Toote #: MGCART
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DE WITTE AUTOPESU- JA PUHASTUSTARVIKUD

DE WITTE FOAM BOOSTER
• Suruõhul töötav vahupüstol tekitab väga “kuiva” vahu
• Ideaalne abivahend sõidukite pesemisel, vähendab oluliselt
pesuaine kulu
• Reguleeritava joaga, õhuregulaatoriga, 360 ° pöörleva kiirühendusega.

Maht: 1 liiter
Toote #: 288.000.610

3 liitrit
288.000.630

DE WITTE BALL BOOSTER
• Töökindel, eemaldatava harja ja puhastusaine/vee anumaga auto
salongi puhastuspüstol
• Õhuregulaatoriga, 360 ° pöörleva kiirühendusega, töörõhk vaid 4 bar
• Lisatarvikuna saadaval 4 adapteriga pesukäpp, millega saab hõlpsasti
puhtaks raskesti ligipääsetavad kohad (vaipkatted, laekad, käigukasti
ja istmete ümbrus jm.)
Maht: 1 liiter
Toote #: 888.000.240

Pesukäpp
888.000.324

DE WITTE AERO GUN
• Suruõhul töötav püstol mustuse ja tolmu eemaldamiseks sõiduki
salongist
• Puhastab istmete alused ja vahed, taskud, võred jm
• Töörõhk 6,3 bar.

Toote #: 288.100.640

DE WITTE AERO GUN TOLMUIMEJALE
• Üks ots ühendatakse suruõhuga ja teine tolmuimeja voolikuga
• Mustus puhutakse välja ja imetakse tolmuimejasse.

Toote #: 288.100.610
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POSH CARE PINNAHOOLDUSTARVIKUD
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WAX ON! MIKROKIUD-APLIKAATOR
• Luksuslik vahatamine!
• Vaha pealekandmiseks ilma pinda kriimustamata.

Suurus: Ø 12,7 cm (2-pakk)
Toote #: PC00282

WAX OFF! MIKROKIUD-VAHAEEMALDUSLAPP
• Lihtne vaha eemaldamine!
• Eemaldab vaha ilma pingutuseta, on ohutu lakikihile, keskkonnasõbralik
ja vastupidav.
Suurus: 41 x 41 cm (2-pakk)
Toote #: PC00283

WATER GONE! MIKROKIUD-KUIVATUSLAPP
• Super pehme ja imav kuivatuslapp!
• Eriti kohev ja hämmastavalt suure imavusega, ei kriimusta laki- ega
värvipinda.
Suurus: 61 x 61 cm
Toote #: PC00281

GLASS MICROFIBER! MIKROKIUD-VAHVELRÄTIK KLAASIDELE
• Puhtaimad klaasid!
• Ebemevaba puhastus, eemaldab ka tõrksad veeplekid. Ohutu toonitud
klaasidel. Meie parim klaasirätik.
Suurus: 33 x 36 cm (2-pakk)
Toote #: PC00285

CRYSTAL CLEAR! MIKROKIUD-KLAASIRÄTIK
• Perfektselt puhtad klaasid!
• Ebemevaba puhastus, perfektselt puhtad klaasid, ohutu toonitud
klaasidel.
Suurus: 33 x 36 cm (2-pakk)
Toote #: PC00284
meguiars.com
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