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velgen
banden 





1.1

1.2

wheel cleaner 
alkaline

wheel cleaner 
acid

500ml

500ml

5

Dankzij de synergie tussen de verschillende bestanddelen 
breekt WHEEL CLEANER ALKALINE de koppeling tussen 
het vuil en het te reinigen oppervlakte, wat het reinigende 
vermogen aanzienlijk verbetert.

zonder zuren. versterkte  
formule met kersengeur.

Zeer bevochtigend, reinigend en verwijdert oxides. Zeer 
efficiënt om snel remstof en andere vervuiling te verwijderen 
die men op velgen kan terugvinden.

zure formule. speciaal voor zwaar 
vervuilde velgen.



6

1.3 wheel cleaner 
neutral

500ml

pH-neutraal. verandert van kleur, 
waardoor u precies weet waar u al 

gespoten heeft.

Reinigend, verwijdert oxidatie en droogt niet snel in. 
Verwijdert zeer snel remstof en oxidatie. Het PH-neutrale 
product kan op alle soorten velgen worden aangebracht, 
zelfs de meest kwetsbare zoals velgen van ruw aluminium 
en chromen velgen. Bevat geen zuren of alkalische 
componenten waardoor het niet bijtend is voor huid en 
ogen. Als het in contact komt met de velg wordt het roze, 
wat aangeeft dat de reinigende werking is voltooid.



p7-12

carrosserie





2.2

2.1 anti-insect

pre-wash 
spray 

500ml

500ml

9

Verwijdert zeer snel insecten die op de 
voorruit en de carrosserie verkleefd zitten. 
Eenvoudig biologisch afbreekbaar.

Verwijdert snel insecten, vet en statische 
vervuiling van voertuigen. Bedoeld om 
te worden gebruikt vóór het reinigen van 
sterk vervuilde voertuigen met shampoo.

lost insecten op.

voorwasmiddel .



2.3

2.4

multi cleaner 
solvent

hp car shampoo

250ml

1L

10

Speciaal ontwikkeld om vlekken op 
de carrosserie te verwijderen (zelfs 
ingedroogde vlekken) die het gevolg 
zijn van asfalt, hars, lijm of vetten. De 
specifieke actieve componenten tasten 
gelakte oppervlaktes, inclusief gespoten 
kunststof niet aan. Op basis van voor de 
gebruiker en het milieu onschadelijke 
oplosmiddelen.

Shampoo voor de reiniging van voertuigen 
met hoge druk apparatuur.

verwijdert asfalt-, hars-, 
lijm- en vetvlekken. 

shampoo speciaal voor 
hogedrukreiniging, hoog 

geconcentreerd met kersengeur.



2.5

2.6

car shampoo

wash&wax

1L

1L

11

Shampoo voor het met de hand wassen van auto’s. Zeer 
goed schuimend. Goed ontvettend vermogen. Kan ook in 
een schuimdispenser worden gebruikt. Geschikt voor het 
reinigen van voertuigen welke met een speciale coating 
behandeld zijn.

2-in-1 formule om de carrosserie van uw auto te reinigen en 
tegelijkertijd in de was te zetten.

plantaardige basis, zeer 
geconcentreerd met frambozenparfum.

combinatie van shampoo en speciale 
autowas. hoge bescherming 

met fruitmixparfum. 

pH neutral



2.7 soft touch 
spray

400ml

12

Product speciaal ontwikkeld om een 
kunststof film op de carrosserie te 
creëren zonder krassen. Door het glijden 
vermindert het risico op krassen en krijgt u 
een volledig gladde carrosserie.

smeermiddel voor het 
aanbrengen van rubberen 

grondlaag. 

for claying
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polijsten





3.1 3.2polish 
3in1 

hard cut 
polish 

250ml 250ml

15

Door de speciale en vernieuwende formule 
heeft het de eigenschappen van een echt 
universeel polijstmiddel dat allerlei soorten 
carrosserie reinigt, polijst en laat glanzen.

Door het grote, polijstende vermogen is 
dit het ideale product voor het lastigere 
werk. Hiermee kunnen krassen door 
schuren snel worden verwijderd en zeer 
doffe oppervlakten worden gepolijst.

zorgt voor een 
uitmuntende glans en biedt 

een hoge bescherming, 
zonder siliconen.

sterk, renoverend 
polijstmiddel, speciaal voor 

hele doffe carrosserieën, 
zonder siliconen.

Nieuwe generatie polijstmiddel 
op basis van Polygrad™ 

schurende microkristallen.



3.3 3.4medium 
cut polish 

fine cut 
polish 

250ml 250ml

16

Ontwikkeld om een beetje dof geworden 
oppervlakten hun glans terug te geven. 
Zorgt voor een uitmuntende glans.

FINE CUT POLISH is het perfecte 
polijstmiddel voor een mooie finish van uw 
voertuig. Het zorgt voor hoogglans zonder 
kringvorming en beschermt de carrosserie.

middelsterk, renoverend 
polijstmiddel voor doffe 

carrosserieën, zonder 
siliconen.

zacht polijstmiddel met 
hoogglans en een sterke 

conservering.



17

3.5 crystal wax

400ml

Nieuwste generatie wax op basis van zacht schurende Polygrad™-
microkristallen. CRYSTAL WAX is snel en gemakkelijk te gebruiken. 
Het is een reinigings- en glansmiddel voor nieuwe auto’s. Dankzij de 
licht polijstende werking is het resultaat een intense glans zonder 
kringen. Het geeft een beschermende film tegen straatvuil.

supersnel glansmiddel met wax. 
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4.2 brilliant tire

400ml

4.1 chrome polish

250ml

Herstelt en geeft banden de zwarte en 
glanzende kleur van nieuwe banden 
terug. Eenvoudig in gebruik, creëert 
geen barstjes en past zich perfect aan de 
structuur van de band aan.

voor een optimale glans 
aan weerszijden 

van banden.

Nieuwste generatie glansmiddel op basis van 
licht schurende Polygrad™-microkristallen. 
Ontwikkeld voor alle chromen, aluminium en 
roestvrijstalen onderdelen (bumpers, velgen, 
roosters, lijsten). Eenvoudig te gebruiken. 
Verwijdert vuil en roest en geeft alle 
onderdelen hun oorspronkelijke glans terug. 

herstellen van chroom, 
aluminium en roestvrij staal. 

zonder siliconen. 



4.3 rim wax

250ml

22

4.4 plastic 
cleaner gel 

250ml

Beschermende gel voor schone velgen. 
Geeft een diepe glans en biedt langdurige 
bescherming. Waterafstotend. Houdt 
het aanhechten van vuil langdurig tegen. 
Geschikt voor alle soorten velgen: 
aluminium, staal of chroom.

conserveringswax 
voor velgen. 

Maakt externe onderdelen van voertuigen 
weer als nieuw. Reinigt en beschermt 
bumpers, sierstrips en achteruitkijkspiegels 
van kunststof en brengt hen weer in de 
nieuwstaat. Een zuinige gel die gemakkelijk 
kan worden opgebracht en langdurige 
bescherming biedt. Zeer watervast en 
vuilafstotend.

vernieuwende gel voor 
externe kunststofdelen aan de 

buitenzijde van voertuigen



quick shine

400ml

23

4.5

23

Multifunctionele wax die een snelle reiniging en het polijsten 
van alle soorten carrosserieën mogelijk maakt. Verwijdert 
eventuele kalksporen, achtergebleven door waterresten.

zeer snel aan te brengen was 
voor glans en conservering.
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CERAMIC SOLUTIONS
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4.6 QUICK CERAMIC 
DETAILER 

HIGH GLOSS & PROTECTION

500ml

QUICK CERAMIC DETAILER is een perfect 
product voor routineonderhoud. Reinigt licht 
vervuilde oppervlakken zachtjes en grondig 
zonder te krassen. De was verbetert de 
lakafwerking en geeft de verf een beschermd 
oppervlak en een diepe, schitterende glans. 
Verfrist bestaande bescherming en zorgt voor 
een extra waterafstotende werking. Kan worden 
gebruikt op droge en natte oppervlakken (helpt 
om te drogen).

MOLECULAIRE KERAMISCHE 
ONDERHOUDS- EN 

BESCHERMINGSWAS VOOR 
ROUTINEMATIG ONDERHOUD

NIEUWE

PRODUC
TEN



CERAMIC SOLUTIONS
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4.7 HYBRID CERAMIC 
SPRAY 3IN1 
ULTRA PROTECTION

500ml

HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 is een 
beschermende laag voor alle oppervlakken om 
de carrosserie op een eenvoudige en effectieve 
manier te beschermen. De formule is speciaal 
ontworpen om een super waterafstotend 
effect te geven door de vorming van een 2e 
beschermlaag met een stralend effect die 
tegelijkertijd beschermt tegen vuil. Bij goed 
onderhoud kan de bescherming 6 tot 12 
maanden meegaan.

MOLECULAIRE KERAMIEK VOOR 
LANGDURIGE BESCHERMING 

NIEUWE

PRODUC
TEN
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5.1

5.2

cockpit cleaner 

cockpit cleaner 

400ml

400ml

31

matt effect

gloss effect

Reiniger voor dashboards en kunststof delen aan de 
binnenkant van auto’s, met gesatineerd effect. Zonder 
siliconen, maakt plastic weer als nieuw.

verwijdert stof van dashboards, 
zonder siliconen met vanilleparfum.

Product dat speciaal ontwikkeld is voor het onderhoud 
van dashboards van voertuigen. Reinigt en laat alle plastic 
delen en deurlijsten glanzen.

verwijdert stof van dashboards 
met vanilleparfum.

matt effect

gloss effect



5.3 cockpit 
cream

250ml

32

Reinigt de kunststof delen en deurlijsten van 
voertuigen en herstelt de oorspronkelijke 
staat. Werkt snel, reinigt de kunststoffen, 
herstelt de zijdezachte uitstraling en geeft 
tegelijkertijd een lichte geur af. Laat geen 
vetlaag achter.

reinigings- en glanscrème 
voor dashboards. 
met perzikparfum. 

original aspect
 effect
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textiel 
leder



6.1 universal interior 
cleaner 

500ml

6.2 textile cleaner 

500ml

34

Reinigingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor het 
algehele onderhoud van het interieur van voertuigen. Dit 
multifunctionele product maakt alle oppervlakte weer als 
nieuw: hard of zacht plastic, al of niet gelakt, stofs, tapijt etc.

reinigingsmiddel voor interieur: plastic, 
stof, gelakte oppervlaktes met 

groene theeparfum.

Vlekverwijderaar voor stoffen oppervlaktes in het interieur 
van voertuigen. Dringt door tot diep in de poriën en maakt 
het vuil en de vlekken op stoelen, deurpanelen of bekleding 
los.

vlekverwijderaar voor stof, herstelt de 
originele kleuren van de stof.



6.3 leather cleaner 

250ml

250ml

35

6.4 leather cream

Speciaal reinigingsmiddel om het leer diep te reinigen. 
Geschikt voor alle soorten leer. Geeft geen vlekken.

ledercleaner.

Speciale creme voor het voeden van leer en om de zachtheid 
van het leer na het reinigen en ontvetten met 6.3 LEATHER 
CLEANER te herstellen. Bruikbaar voor alle soorten leer. Geeft 
geen vlekken.

ledercreme.



36

6.5 leather balm

250ml

Product dat speciaal is bedoeld voor het 
regelmatige onderhoud van autostoelen 
bekleed met leer. Herstelt en hydrateert 
terwijl de oorspronkelijke staat van nieuw 
leer blijft behouden.

hydraterende 
leerverzorging voor 

regelmatig onderhoud. 
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glas



7.1

7.2

glass cleaner 

de-icer 

500ml

500ml

38

Ultrasnelle reiniger voor voorruiten, glas en oppervlaktes 
van plexiglas. Verwijdert eenvoudig vuil, insecten en 
nicotine met een spectaculair resultaat. Antistatisch. Zonder 
siliconen.

glasreiniger. 

Verwijdert sneeuw en ijs van ramen en carrosserie. Bruikbaar 
voor zowel de buiten- als binnenzijde van de ramen. Ook te 
gebruiken om autosloten te ontdooien.

antivries.
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150ml

odor eliminator

8.1 8.2

40

Product dat speciaal is ontwikkeld om ongewenste geurtjes 
in voertuigen te elimineren, zoals tabaksgeur, hondengeur, 
transpiratiegeur etc.

voorkomt ongewenste geurtjes: 
lichaamsgeur, tabak, dieren 

met groene theeparfum. 

SUNRISE
PARFUM

GROENE 
THEEPARFUM
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