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ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Στην αρχή, πρέπει πάντα να γίνεται διεξοδική οπτική

επιθεώρηση ολόκληρου του οχήματος. Πριν την περιποίηση του
οχήματος, πρέπει να αποκτηθούν τα κατάλληλα προϊόντα.

Ποια είναι η κατάσταση του χρώματος;
Πόσο βρώμικος είναι ο κινητήρας και ο χώρος του κινητήρα;  
Πώς φαίνονται οι ζάντες;

Τι είδους βρωμιά υπάρχει στον εσωτερικό χώρο;

ΛΕΚΕΣ ΑΠΟ 
ΡΕΤΣΙΝΙ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ 
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ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟ 
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ΘΟΛΟΙ 
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ΒΡΩΜΙΚΕΣ 
ΖΑΝΤΕΣ

ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ/
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑ 
ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΒΑΘΙΕΣ 
ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕ
Σ

ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΠΛΥΣΙΜΟ, π.χ. ΑΠΟ ΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



Καθαριστικό ζαντών XTREME PLUS*/full effect**
• Ισχυρό καθαριστικό, χωρίς οξέα, για όλες τις  

• Αφαιρεί τις επίμονες βρωμιές από τις 
επιχρωμιωμένες και γυαλισμένες ζάντες γρήγορα 

 

 

Καθαριστικό εντόμων Insect Star
• Γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση εντόμων από

γυάλινες, βαμμένες, επιχρωμιωμένες και πλαστικές 
επιφάνειες

Καθαριστικό αποθέσεων
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΑΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
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 ζάντες από αλουμίνιο και ατσάλι

Κωδ.  προϊόντος: 417541
και δυσπρόσιτων αποθέσεων βρωμιάς 
• Για τον καθαρισμό ιδιαίτερα επίμονων 
Σφουγγάρι μικροϊνών για τις ζάντες

Περιεχόμενα: 750 ml
και εύκολα Κωδ.προϊόντος: 230400 

Κωδ.  προϊόντος: 233400 | Περιεχόμενα: 750 ml

Κωδ.  προϊόντος: 427141
  χρώμα και πλαστικό, χωρίς γρατσουνιές
  υπολειμμάτων εντόμων από γυαλί,

• Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση
Σφουγγάρι εντόμων

Περιεχόμενα: 500 ml
προϊόντος: 513200        |
από βαμμένες επιφάνειες Κωδ.  

  σκουριάς και μικρών κηλίδων σκουριάς
• Αφαίρεση διαβρωτικών αποθέσεων
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Για οχήματα που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ή 
σε περίπτωση έλλειψης χρόνου, προτείνουμε το  με 
κερί για γρήγορη περιποίηση του χρώματος

 

 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣΠΛΥΣΙΜΟ

Σαμπουάν με κερί
με το χέριΚωδ.  προϊόντος: 314300 | Περιεχόμενα: 1 L
• Συγκεντρωμένη καθαριστική ισχύς για το πλύσιμο του αυτοκινήτου  
Γυαλιστικό σαμπουάν

       Κωδ.   προϊόντος: 313200 | Περιεχόμενα: 500 ml
• Καθαρίζει και προστατεύει, όλα σε ένα

  αυτοκινήτου με το χέρι
• Για γρήγορη φροντίδα του χρώματος κατά το πλύσιμο του

Κωδ.  προϊόντος: 428000.
  αυτοκινήτων

• Προϊόν γενικής χρήσης για τον καθαρισμό των
Σφουγγάρι πλυσίματος διπλής όψης
Κωδ.  προϊόντος: 428100
• Με δύο διαφορετικές επιφάνειες                                            

  αυτοκινήτου
• Πολύ μεγάλο σφουγγάρι για καλό πλύσιμο του
Σφουγγάρι από μικροΐνες 2 σε 1

Κωδ.  προϊόντος: 244200 | Περιεχόμενα: 500 ml

  συντήρηση και την προστασία του οχήματος
• Ο πιο σύντομος δρόμος για τον καθαρισμό, την καλή

   XTREME Wash+Seal

Κωδ.  προϊόντος: 243400  | Περιεχόμενα: 1 L
πλύσιμο του αυτοκινήτου!
ολόκληρο το όχημα, μέσα σε μόλις 5 λεπτά, κατά το 
δημιουργία στρώματος απώθησης της βρωμιάς, σε 
• Μακροχρόνια αδιαβροχοποίηση, προστασία και 
XTREME SPRAY+SEAL

προϊόντος: 248300 | Περιεχόμενα: 1 L
έντονη διαλυτική δράση για τη βρωμιά Κωδ.  
συμπαγές στρώμα αφρού, μακράς διάρκειας με
• Σκεύασμα με πλούσιο ενεργό αφρό για ένα 
XTREME Σαμπουάν πλούσιου αφρού
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΩΜΙΕΣΣΤΕΓΝΩΜΑ

Κωδ.  προϊόντος: 450800 
  σαν γάντι

• Με στρογγυλεμένες γωνίες και άκρα ραμμένα
  χωρίς να αφήνει σημάδια στο χρώμα
  εύκολο στέγνωμα του αυτοκινήτου,

• Το ιδανικό αξεσουάρ για γρήγορο και
Πανί στεγνώματος από μικροΐνες
Κωδ.  προϊόντος: 419200 
• Μαλακό, εύχρηστο και ιδιαιτέρως απορροφητικό                
επιφανειών
υγρών βαμμένων, επιχρωμιωμένων και γυάλινων 
• Ανθεκτικό συνθετικό δέρμα φροντίδας για το στέγνωμα των  
Συνθετικό δέρμα αυτοκινήτου

Κωδ.  προϊόντος: 417400 
  γρατσουνιές

• Εφαρμόζει στο περίγραμμα του οχήματος, αποφεύγοντας τις
  στέγνωμα του οχήματος

• Επιφάνεια σιλικόνης για γρήγορο και αποτελεσματικό
Λεπίδα Flexi σιλικόνης για το στέγνωμα

Καθαριστικό πίσσας

Κωδ.  προϊόντος: 390300 | Περιεχόμενα: 400 ml
γρήγορα και αποτελεσματικάδεν αφήνει κατάλοιπα  
τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες,  
οργανικές αποθέσεις από τις βαμμένες, τις γυάλινες,  
• Αφαιρεί το ρετσίνι, τις κουτσουλιές και άλλες  
Καθαριστικό ρετσινιού

προϊόντος: 334200 | Περιεχόμενα: 300 ml
κοιλότητες αφαιρούνται γρήγορα και πλήρως  Κωδ.  
βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα και μέσα σε  
• Ακόμα και οι κηλίδες αδιαβροχοποιητικού που  

  αποτελεσματικά και ήπια
  καθώς και άλλες επίμονες βρωμιές,

• Απομακρύνει την πίσσα και τους λεκέδες λαδιού,
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ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΡΩΜΑ | 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ
-ελαφρώς τραχιά επιφάνεια

-καθόλου γρατσουνιές
-έντονη αντανάκλαση και έντονη 
γυαλάδα

-ορατή και ευκρινής κατοπτρική 
εικόνα

ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ 
ΧΡΩΜΑ, ΜΕ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ

-μεμονωμένες βαθιές γρατσουνιές
-η πυκνότητα των γρατσουνιών είναι 
μικρότερη από ό,τι στο ελαττωματικό 
χρώμα

-ελαφριά γυαλάδα
-ορατή κατοπτρική εικόνα,
αλλά θαμπή

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
το χρώμα είναι πολύ 
χαραγμένο

-μεγάλη πυκνότητα 
γρατσουνιών

-η επιφάνεια φαίνεται θαμπή 
και πολύ ματ

-δεν διακρίνεται κατοπτρική 
εικόνα

Τζελ XTREME για πλαστικές εξωτερικές επιφάνειες
• συντήρηση των μη βαμμένων, εξωτερικών πλαστικών μερών 

του αυτοκινήτου, π.χ. προφυλακτήρες και διακοσμητικές 
λωρίδες

• Τα μικροσκοπικά νανοσωματίδια διεισδύουν σε βάθος 
μέσα στις σαγρέ επιφάνειες, επιτυγχάνοντας μακροχρόνια 
προστασία και συντήρηση πραγματικά μεγάλης διάρκειας
Κωδ.  προϊόντος: 02101410 | Περιεχόμενα: 250 ml

Πολύ μαλακό σφουγγάρι εφαρμογής
• Πολύ μαλακό βοήθημα για ήπια 

εφαρμογή και άπλωμα κεριών, 
αδιαβροχοποιητικών και λοσιόν

• Ήπιο για τις επιφάνειες
• Ανθεκτικό και για κάθε χρήση

Κωδ.  προϊόντος: 04171410 | 
Περιεχόμενα: 2 τεμ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1 |ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2 | 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΣΧΕΔΟΝ 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ Ή 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ

Το χρώμα χρειάζεται μόνο 
αδιαβροχοποίηση και 

προστασία.
Γι’ αυτό, υπάρχουν αρκετές 

εναλλακτικές λύσεις:

 

 

 

ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ

 

 

     

 

χρώματος Κωδ.  προϊόντος: 416200
• Ιδανικό για φινίρισμα μετά τη φροντίδα του
& το γυάλισμα
Πανί από μικροΐνες για το αμάξωμα                                 
Κωδ.  προϊόντος: 417141 | Περιεχόμενα:2 τεμ.
άπλωμα κεριών, αδιαβροχοποιητικών και λοσιόν      
• Πολύ μαλακό βοήθημα για ήπια εφαρμογή και  
Πολύ μαλακό σφουγγάρι εφαρμογής

προϊόντος: 201200 | Περιεχόμενα: 500 ml
είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους χρώματος  Κωδ.  
ανθεκτικού και λαμπερού προστατευτικού στρώματος που  
και οργανικά συστατικά για τον σχηματισμό ενός  
• Η υβριδική τεχνολογία NetProtection συνδυάζει ανόργανα  

  περιβαλλοντικές συνθήκες
• Για μακροχρόνια προστασία του χρώματος από τις
XTREME Αστραφτερό κερί 1 Hybrid NPT

Περιεχόμενα: 250 ml
Κωδ.  προϊόντος: 301100                                                                         |  
• Δεν περιέχει κόκκους λείανσης  

  γυαλάδα του χρώματος
• Τονίζει τις αποχρώσεις και βελτιώνει τη

  του οχήματος
  απαραίτητο για τη διατήρηση της αξίας
  Είναι ιδιαίτερα ήπιο για το χρώμα και

• Εφαρμόζεται εξαιρετικά εύκολα.
  τυχόν αλλοιώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα

• Τα κεριά υψηλής ποιότητας - όπως το Carnauba - προστατεύουν από το χρώμα από
  χρώματα

• Προστατεύει και συντηρεί τα σχεδόν καινούρια και γυαλισμένα βασικά και μεταλλικά
• Κερί υψηλής ποιότητας για την αδιαβροχοποίηση του χρώματος

Σκληρό Υγρό κερί ποστασίαςί
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ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΑΛΟΙΦΗ ΚΕΡΙΟΥ

 

 

 

 

Περιλαμβάνει:
2 πολύ μαλακά σφουγγάρια εφαρμογής
Εξαιρετικά λεπτό πανί από μικροΐνες

  αφήνει κηλίδες λαδιού
• Το σκεύασμα απλώνεται πολύ εύκολα και δεν

  χρώμα και προσφέρει γυαλάδα που ακτινοβολεί
• Το πολύ πυκνό κερί Carnauba συντηρεί το
• Ορατά αποτελέσματα για την απορροή του νερού

  κινδύνων, ελαττώνει την προσκόλληση εντόμων
• Προστατεύει έναντι αλλοιώσεων και άλλων περιβαλλοντικών

  καινούρια χρώματα
• Προστασία υψηλής ποιότητας για τα καινούρια και σχεδόν

Premium Class Φροντίδα κεριού Carnauba 

Κωδ.  προϊόντος: 211200 | Περιεχόμενα: 200 ml
Κωδ.  προϊόντος: 287400 | Περιεχόμενα: 750 ml

  απορροή του νερού
• Ανανεώνει υφιστάμενα στρώματα κεριού και ενισχύει την

  βαθιά γυαλάδα
  επιτυγχάνοντας μια βελούδινη και λεία επιφάνεια με

• Βελτιώνει το φινίρισμα του χρώματος,
  αποτελεσματικά, χωρίς γρατσουνιές

• Καθαρίζει ελαφρά βρώμικες επιφάνειες, ήπια και
• Για γρήγορη, ενδιάμεση φροντίδα του χρώματος
Χtreme Σπρέϊ αστραφτερής γυαλάδας
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ΗΠΙΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ

P-Ball
• Εργονομική σφαίρα γυαλίσματος Απλοποιεί το γυάλισμα και ταυτόχρονα βελτιώνει 

XTREME Γυαλιστικό με κερί 2 Hybrid NPT
• Προϊόν με μέτρια λειαντική δράση για τις ψιλές γρατσουνιές και τη θαμπάδα
• Σε συνδυασμό με τη νέα υβριδική τεχνολογία NetProtection, η βέλτιστη

ισορροπία εξαιρετικά μικρών
κόκκων λείανσης προσδίδει στη βαμμένη επιφάνεια στιλπνότητα, βάθος
χρώματος και προστασία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:
ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ Ή 
ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ

Διαθέτουμε τα κατάλληλα 
προϊόντα για αυτήν την 

κατάσταση, τα οποία είναι 
επίσης κατάλληλα για μηχανές 

λείανσης.

Πλεονέκτημα: Μετά την 
εφαρμογή, το χρώμα είναι 

αδιαβροχοποιημένο και 
προστατευμένο.

Κωδ.  προϊόντος: 207100 | Περιεχόμενα: 250 ml l

Κωδ.  προϊόντος: 300100 | Περιεχόμενα: 250 ml  
αποκατάσταση της στιλπνότητας θαμπών χρωμάτων  
• Γυαλιστικό για αφαίρεση ελαφριών γρατσουνιών και  
Γυαλιστικό αυτοκινήτου

προϊόντος: 417341 
τα αποτελέσματα του γυαλίσματοςΚωδ.  

το γυάλισμα 
Πανί από μικροΐνες για το αμάξωμα & 

• Κωδ.  προϊόντος: 416200 .

  Μαλακό, απορροφητικό και χωρίς χνούδια.
  αφήνοντας μια στιλπνή βαμμένη επιφάνεια
  απορροφούν το κερί και τα κατάλοιπα της λείανσης,

• Οι εξαιρετικά απορροφητικές ενεργές μικροΐνες
• Ιδανικό για φινίρισμα μετά τη φροντίδα του χρώματος
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ΒΑΘΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑ

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:  
ΜΑΤ, ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ,

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ

Διαθέτουμε όλα τα κατάλληλα 
προϊόντα για αυτήν την 

κατάσταση του χρώματος, τα 
οποία είναι επίσης κατάλληλα 

για μηχανές λείανσης.

Πλεονέκτημα: Μετά την εφαρμογή, 
το χρώμα είναι 

αδιαβροχοποιημένο και 
προστατευμένο.

Lackpolituren · 08/17

www.gtue.de

SEHR  
EMPFEHLENS-

WERT και ένα εξαιρετικά λεπτό πανί από μικροΐνες.
ανθεκτική βαθιά λάμψη. Το σετ περιλαμβάνει μια σφαίρα P-Ball 
γρατσουνιές, επιτυγχάνοντας έτσι μια μοναδική και εξαιρετικά 
ζαφειριού, απομακρύνει πλήρως ακόμα και τις πιο λεπτές 
ποιότητας, η οποία βασίζεται σε μικροσκοπικούς κόκκους 
Saphir Power Polish (200941): Η τεχνολογία γυαλίσματος υψηλής 
ορατά σημάδια πάνω στο χρώμα, προτείνουμε το Premium Class 
Για τα εξαιρετικά ευαίσθητα μαύρα χρώματα ή όταν υπάρχουν 

Κωδ.  προϊόντος: 202100 |Περιεχόμενα: 250 ml
χρωμάτων                                                                     

  χρώματος και την αποκατάσταση των θαμπών
  λείανση των στρωμάτων αλλοιωμένου

• Εξαιρετικά αποτελεσματικό γυάλισμα για τη
XTREME ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΡΙ 3

προϊόντος: 302100 | Περιεχόμενα: 250 ml 
• Αποκαθιστά το αρχικό βάθος του χρώματος  Κωδ.  

  αλλοιωμένα βασικά και μεταλλικά χρώματα
• Καθαρίζει τα θαμπά, ελαφρώς γρατσουνισμένα και πολύ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Κωδ.  προϊόντος: 416200 |
αφήνοντας μια στιλπνή βαμμένη επιφάνεια                                         

  απορροφούν το κερί και τα κατάλοιπα της λείανσης,
• Οι εξαιρετικά απορροφητικές ενεργές μικροΐνες
• Ιδανικό για φινίρισμα μετά τη φροντίδα του χρώματος
Πανί από μικροΐνες για το αμάξωμα & το γυάλισμα

βελτιώνει τα αποτελέσματα του γυαλίσματοςΚωδ.  προϊόντος: 417341
• Εργονομική σφαίρα γυαλίσματος Απλοποιεί το γυάλισμα και ταυτόχρονα
P-Ball

http://www.gtue.de/
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Τζελ ελαστικών XTREME

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Κωδ.  προϊόντος: 235300 | Περιεχόμενα: 400 ml
• Εξαιρετικά απλό στην εφαρμογή: Ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα, αφήστε να δράσει, έτοιμο  

  όλους τους τύπους ελαστικών
• Η έντονη μαύρη, λαμπερή εμφάνιση διαρκεί για αρκετές εβδομάδες. Κατάλληλο για

  χρώματος και τον αποχρωματισμό
  προστατεύει από τον σχηματισμό ρωγμών, την πρόωρη γήρανση, την αλλοίωση του

• Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται συντήρηση του ελαστικού και, εφόσον εφαρμόζεται τακτικά,
  στιλπνότητα που διαρκεί πολύ

• Το σπρέι ελαστικών προσφέρει υγρή εμφάνιση σε συνδυασμό με μια βαθιά, έντονη
Σπρέι ελαστικών XTREME

Περιεχόμενα: 250 ml
Κωδ.  προϊόντος: 235100
• Διαρκεί για αρκετές εβδομάδες

  λεκέδες στις ζάντες, στο χρώμα και στο δάπεδο
  εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή, χωρίς σπατάλη προϊόντος και χωρίς

• Το ειδικό σφουγγάρι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία επιτρέπει την
  ρωγμές και αποχρωματισμό

• Η πρωτοποριακή σύσταση του τζελ συντηρεί και προστατεύει το ελαστικό από
  ελαστικών

• Δημιουργεί μια λαμπερή μαύρη, υγρή εμφάνιση σε όλους τους τύπους

 Κωδ.  προϊόντος: 417300
μικρούς πόρους για σφούγγισμα 
για πιάσιμο και κίτρινη πλευρά με εξαιρετικά  
• Ειδικό σφουγγάρι με ενισχυμένη λευκή πλευρά  
Σφουγγάρι εφαρμογής γυαλιστικών





ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΛΑΔΙΑ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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Βερνίκι κινητήρα

| Περιεχόμενα: 300 ml

SX90 Plus με εύκολο σπρέι

Περιεχόμενα: 500 ml
Κωδ.  προϊόντος: 543200  | 
διαλύτες  
• Χωρίς φωσφορικά άλατα, χωρίς  

  στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία
  του επιτρέπουν να φτάνει ακόμα και
  δυνατότητες διείσδυσης οι οποίες

• Το προϊόν έχει εξαιρετικές
  και εργαλεία
  κινητήρες, εξαρτήματα μηχανών
  όλα τα λάδια και τα γράσα από

• Καθαρίζει γρήγορα και αξιόπιστα
Ψυχρό Καθαριστικό κινητήρα

        Κωδ.  προϊόντος: 330200
προϊόντα, τη γήρανση και την αλλοίωση 
επίστρωση, η οποία είναι ανθεκτική στα χημικά  
• Σχηματίζει μια εντελώς διάφανη προστατευτική  

  βρωμιές και υγρασία
  σωληνάκια και το καλώδιο εκκίνησης από

• Προστατεύει τον κινητήρα, τα εξαρτήματα, τα

      Περιεχόμενα: 400 ml
       Κωδ.  προϊόντος: 474400

• Απομακρύνει την υγρασία 
  ψεκασμό με επαφή

• Επίσης, είναι κατάλληλο για
  αποτέλεσμα διαρκείας

• Καθαρίζει, συντηρεί και λιπαίνει με
• Εξαλείφει τα τριξίματα

  επιτρέπει να σχηματιστεί ξανά
• Διαλύει τη σκουριά και δεν





ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
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Clear View 1:100,συμπυκνωμένο προϊόν, με άρωμα φρεσκάδας
• Εξαιρετικά πυκνό πρόσθετο καθαρισμού για το σύστημα πλύσης του παρμπρίζ

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
• Απομακρύνει έντομα, λάδια, αιθάλη, σιλικόνη και άλλες στρώσεις που

θαμπώνουν επικίνδυνα το τζάμι, χωρίς να αφήνει γραμμές
• Δεν προκαλεί ρωγμές λόγω τάσης στους αντιθαμβωτικούς προβολείς
• Ιδανικό για προβολείς XENON υψηλής ποιότητας και πλαστικούς

προβολείς με οπτικά διάφανου γυαλιού που διαχέουν το φως

• Διατίθεται σε πρακτική φιάλη με δοσιμετρικό θάλαμο Χωρίς φωσφορικά 
άλατα

| Περιεχόμενα:    250 ml Κωδ.  προϊόντος: 371141 με άρωμα φρεσκάδας
Κωδ.  προϊόντος: 260300 1:10 | Περιεχόμενα: 1 L

Κωδ.  προϊόντος: 260200 1:10 | Περιεχόμενα: 250 ml 

• Χωρίς φωσφορικά άλατα
  γυαλιού που διαχέουν το φως

• Ιδανικό για προβολείς XENON υψηλής ποιότητας και πλαστικούς προβολείς με οπτικά διάφανου
 

  

 
 

• Δεν προκαλεί ρωγμές λόγω τάσης στους αντιθαμβωτικούς προβολείς από πολυανθρακικό υλικό

  από το παρμπρίζ και τους προβολείς
• Απομακρύνει γρήγορα έντομα, λάδια, αιθάλη, σιλικόνη και άλλες προβληματικές λιπαρές στρώσεις
• Καθαριστικό υγρό για μονάδες πλύσης παρμπρίζ και προβολέων

Καλοκαιρινό Καθαριστικό παρμπρίζ, συμπυκνωμένο 1:10



ΤΑΜΠΛΟΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

Καθαρισμός του 
εσωτερικού του 

οχήματος και της 
σκόνης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

 
Βούρτσα για ύφασμα & δέρμα
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Κωδ.  προϊόντος: 321200 | Περιεχόμενα: 500 ml
πλαστικά μέρη του ουρανού και την ηλιοροφή
ταπετσαρίες των καθισμάτων, τα υφασμάτινα καλύμματα, τα 
βρωμιές από τα εσωτερικά διακοσμητικά του αυτοκινήτου, τις 
• Αφαιρεί, αποτελεσματικά και ήπια, ακόμα και τις επίμονες 
Καθαριστικό εσωτερικών χώρου
l

Κωδ.προϊόντος: 416741
ήπιο καθαρισμό λείων δερμάτινων επιφανειών
καθάρισμα υφασμάτων καθώς και τον αποτελεσματικό και  
• Εργονομική βούρτσα καθαρισμού και το στεγνό και υγρό  

Πανί από μικροΐνες για εσωτερικό & τζάμια

καθαρισμό ταπετσαριών,
• Πανί υψηλής ποιότητας, από μικροΐνες, για τον 

 Κωδ.  προϊόντος: 283241 | Περιεχόμενα: 500 ml
πολλών τύπων αυτοκινήτων (απαλή αίσθηση) 
• Ανανεώνει και διατηρεί τις ματ και σαγρέ επιφάνειες του ταμπλό  
Ματ καθαριστικό ταμπλό XTREME

Κωδ.  προϊόντος: 417200 
  αυτοκινήτων.
  των πλαστικών επιφανειών του εσωτερικού των

• Αξεσουάρ για την εφαρμογή προϊόντων φροντίδας
μικροΐνες
Σφουγγάρι περιποίησης πλαστικών από 

     Κωδ.  προϊόντος: 416500.

     υφασμάτων και δερμάτινων επιφανειών 



ΤΑΜΠΛΟ

 

 

 

 

 

2
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Με άρωμα μήλου
βανίλια  Κωδ.  προϊόντος: 03443000 | Περιεχόμενα: 400 ml | 
Κωδ.  προϊόντος: 342300 | Περιεχόμενα: 400 ml | Με άρωμα 

Σπρέι ταμπλό

  ρωγμές Χωρίς σιλικόνη
• Προστατεύει τις πλαστικές επιφάνειες από

  φρεσκάδας στη θέση του οδηγού
• Προσφέρει γυαλάδα καινούριου και άρωμα

  ακόμα και τα ξύλινα διακοσμητικά
• Απομακρύνει τη σκόνη, είναι αντιστατικό και συντηρεί
του αυτοκινήτου
• Καθαρίζει και συντηρεί όλα τα πλαστικά μέρη του εσωτερικού  

μικροΐνες
Σφουγγάρι περιποίησης πλαστικών από 

Κωδ.  προϊόντος: 417200 .



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΥΡΩΝ | ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΥΡΩΝ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ

• Αφαιρεί, αποτελεσματικά και ήπια, ακόμα και τις επίμονες βρωμιές από 
τα εσωτερικά διακοσμητικά του αυτοκινήτου, τις ταπετσαρίες των 
καθισμάτων, τα υφασμάτινα καλύμματα, τα πλαστικά μέρη του ουρανού 
και την ηλιοροφή

Πανί από μικροΐνες για ταπετσαρία & δέρμα

•

•
 

 

 

 

Καθαριστικό εσωτερικού χώρου
Κωδ.  προϊόντος: 221241 | Περιεχόμενα: 500 ml

  οσμές
• Το ισχυρό σκεύασμα προσφέρει υγιεινή και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες
Καθαριστικό εσωτερικού χώρου XTREME

Βούρτσα για ύφασμα & δέρμα
Κωδ.  προϊόντος: 321200 | Περιεχόμενα: 500 ml

δερμάτινων επιφανειώνΚωδ.  προϊόντος: 416741
υφασμάτων καθώς και τον αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό λείων  
• Εργονομική βούρτσα καθαρισμού και το στεγνό και υγρό καθάρισμα  

ταπετσαριών, υφασμάτων και δερμάτινων επιφανειών
πανί υψηλής ποιότητας,από  μικροΐνες, για τον καθαρισμό 
για τον καθαρισμό ταπετσαριών, υφασμάτων και δερμάτινων επιφανειών   
• Χνουδάτο πανί υψηλής ποιότητας, σε ποιότητα πανιού από μικροΐνες,  

22 Κωδ.  προϊόντος: 416500 .

l

Κωδ.  προϊόντος: 380041 | Περιεχόμενα: 300 ml
Προστατευτικό πλαστικών γυαλιστερό

  και αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα
  όλες τις καιρικές συνθήκεςΑντιστατική δράση, ανανεώνει τα χρώματα

• Τα πλαστικά και τα ελαστικά μέρη καθαρίζονται και προστατεύονται από
• Διεισδύει βαθιά στις επιφάνειες, έπειτα δρα από μέσα

  οποίο καθαρίζει, συντηρεί και προστατεύει εσωτερικά και εξωτερικά
• Γαλάκτωμα υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα πλαστικών και ελαστικών μερών, το

Κωδ.  προϊόντος: 417200
αυτοκινήτων
επιφανειών του εσωτερικού των 
προϊόντων φροντίδας των πλαστικών 
Αξεσουάρ για την εφαρμογή 
πλαστικών από μικροΐνες
Σφουγγάρι περιποίησης 



 ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΤΑΚΙΑ| ΥΦΑΣΜΑ
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 Κωδ.  προϊόντος: 416500
υφασμάτων και δερμάτινων επιφανειών 
•πανί υψηλής ποιότητας, από μικροΐνες,για τον καθαρισμό ταπετσαριών, 
Πανί από μικροΐνες για ταπετσαρία

Κωδ.  προϊόντος: 416741
δερμάτινων επιφανειών

  υφασμάτων καθώς και τον αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό λείων
• Εργονομική βούρτσα καθαρισμού και το στεγνό και υγρό καθάρισμα
Βούρτσα για ύφασμα & δέρμα

Κωδ.  προϊόντος: 321200 | Περιεχόμενα: 500 ml
  και την ηλιοροφή
  καθισμάτων, τα υφασμάτινα καλύμματα, τα πλαστικά μέρη του ουρανού
  τα εσωτερικά διακοσμητικά του αυτοκινήτου, τις ταπετσαρίες των

• Αφαιρεί, αποτελεσματικά και ήπια, ακόμα και τις επίμονες βρωμιές από
Καθαριστικό εσωτερικού χώρου

Κωδ.  προϊόντος: 221241 | Περιεχόμενα: 500 ml
  οσμές

• Το ισχυρό σκεύασμα προσφέρει υγιεινή και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες
Καθαριστικό εσωτερικού χώρου XTREME



ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ, ΥΦΑΣΜΑ, ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | ΔΕΡΜΑ

Αφρός περιποίησης δέρματος XTREME Nano Pro
• Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα των καθισμάτων 

του αυτοκινήτου, των εσωτερικών διακοσμητικών, των 
δερμάτινων επιφανειών των μοτοσικλετών, επίπλων 
και άλλων αξεσουάρ που κατασκευάζονται από λείο 
δέρμα

Λοσιόν φροντίδας δέρματος

Κωδ.  προϊόντος: 289100 | Περιεχόμενα: 250 ml

Κωδ.  προϊόντος: 2911410 | Περιεχόμενα: 250 ml
μοτοσικλετών και άλλων αξεσουάρ από λείο δέρμα  
διακοσμητικών αυτοκινήτου, δερμάτινων επιφανειών  
• Λοσιόν για ήπιο καθαρισμό και φροντίδα εσωτερικών  

24
Κωδ.  προϊόντος: 416500 
πανιού από μικροΐνες

• Πανί ί υψηλής ποιότητας, σε ποιότητα
Πανί από μικροΐνες για ταπετσαρία 

Κωδ.  προϊόντος: 416741
καθάρισμα υφασμάτων
• Εργονομική βούρτσα καθαρισμού για στεγνό και υγρό 
Βούρτσα για ύφασμα & δέρμα

Κωδ.  προϊόντος: 306200 |Περιεχόμενα: 400 ml

  ακόμα και των πιο επίμονων λεκέδων
• Ειδικό καθαριστικό με δυνατό αφρό για την απομάκρυνση
Καθαριστικός αφρός ταπετσαρίας & αλκαντάρα ΧTREME



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

• Αυτό το εξαιρετικά λεπτό πανί από μικροΐνες προορίζεται για 
χρήση σε λείες επιφάνειες και δεν αφήνει γραμμές, κηλίδες ή 
χνούδια

2
5

αυτοκινήτου και τις γυάλινες επιφάνειες
Πανί από μικροΐνες PLUS για το εσωτερικό του

Κωδ.προϊόντος: 238241 | Περιεχόμενα: 500 ml
βελτιωμένη διαβροχή της επιφάνειας του γυαλιού

• Με τεχνολογία καθαρού νερού, το ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό τζαμιών εξασφαλίζει
Καθαριστικό τζαμιών XTREME

Κωδ.  προϊόντος: 416541 | Περιεχόμενα: 2 τεμ.
Κωδ.  προϊόντος: 416500 | Περιεχόμενα: 1 τεμ. 



Καθαριστικό αποσμητικό κλιματισμού 
Air Aid
• Υγιεινή αέρα με μικροβιολογική δράση
• Βιολογικό προϊόν και ασφαλές για την υγεία
• Καθαρίζει το σύστημα εξαερισμού, και

προληπτικά
• Δημιουργεί υγιεινή μικροχλωρίδα

 

Μετά:
Σύστημα

κλιματισμού
με

μικροχλωρίδα 
χωρίς οσμές

Πριν:
Επιβλαβή και 

οσμηρά 
μικρόβια

Υγιεινή
αέρα με 
μικροβιολο 
γική
δράση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ωκεανού | Περιεχόμενα: 100 ml
Κωδ. προϊόντος: 03236000 Με φρεσκάδα 
πράσινου λεμονιού
Κωδ. προϊόντος: 03234000 Με άρωμα 
Fresh 
Κωδ.  προϊόντος: 03231000  άρωμα 

     φρεσκάδας
       και εύκολη χρήση Αφήνει ένα άρωμα    

• Εξαλείφει τις άσχημες μυρωδιές .Γρήγορη   



 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιεχόμενα: 500 ml
Κωδ.  προϊόντος: 292241
• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αποσμητικό χώρου  
• Αφήστε να στεγνώσει

  καθαρίσετε μέχρι να υγρανθεί ελαφρά το ύφασμα
• Ψεκάστε ομοιόμορφα στα αντικείμενα που θέλετε να

  και στο σπίτι
• Προσφέρει ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας στο αυτοκίνητο

  καπνός του τσιγάρου, οι οσμές των ζώων, ο ιδρώτας κ.λπ.
  εξουδετερώνει και απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές, όπως ο

• Το Smoke-Ex είναι ένα αποσμητικό σπρέι, το οποίο
Αποσμητικό καπνού & Αρωματικό χώρου Smoke-Ex

27

 Περιεχόμενα: 10 τεμ.
Κωδ. προϊόντος: 415100 

 λάστιχο
 καθώς και τα αξεσουάρ  από ξύλο και
 προστατεύουν όλα τα πλαστικά μέρη,

•Καθαρίζουν,συντηρούν και 
πλαστικών επιφανειών
Μαντηλάκια φροντίδας

Κωδ.  προϊόντος: 412000 | Περιεχόμενα: 25 τεμ.
 οθόνες και γυαλιά όρασης 
 άλλων γυάλινων επιφανειών, όπως καθρέπτες, 

•Υγρά μαντηλάκια για τον καθαρισμό παρμπρίζ και 
Μαντηλάκια καθαρισμού τζαμιών





• Αποτελεσματικός και ιδιαίτερα ήπιος καθαρισμός για όλες τις 
υφασμάτινες οροφές των κάμπριο

• Το ιδιαίτερα δραστικό, ειδικό καθαριστικό εξαλείφει, γρήγορα 
και αποτελεσματικά, ακόμα και τις επίμονες βρωμιές και 
μπορεί να εφαρμοστεί κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου χωρίς 
προβλήματα

• Αδιαβροχοποίηση πάνινων οροφών και υφασμάτων
• Αδιαβροχοποιεί, συγκεκριμένα, τις πτυχές και τις ραφές που 

καταπονούνται έντονα, ανανεώνει τα χρώματα και προστατεύει από 
τη βρωμιά

Clay Ball

•
•

• Η λύση στο πρόβλημα της επίμονης βρωμιάς
• Για την απομάκρυνση επίμονης επιφανειακής βρωμιάς, 

όπως σκουριά, κατάλοιπα εντόμων, ρετσίνι και πίσσα
• Ιδιαίτερα καλό στον χειρισμό και εργονομικό
• Για τις βαμμένες και γυάλινες επιφάνειες

Καθαρίζει απλά, με ξέπλυμα των ακαθαρσιών που έχουν 
απορροφηθεί με νερό
Για την εφαρμογή, απαιτείται ένα σπρέι 
καθαρισμού/λίπανσης (π.χ. καθαριστικό τζαμιών)

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ
ΚΑΜΠΡΙΟ

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
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Κωδ.  προϊόντος: 310200 | Περιεχόμενα: 300 ml
υφασμάτων
Σετ αδιαβροχοποίησης πάνινης οροφής και 

Κωδ.  προϊόντος: 309200 | Περιεχόμενα: 500 ml
Καθαριστικό πάνινης οροφής κάμπριο

Περιεχόμενα: 1 τεμ.
Κωδ.  προϊόντος: 419700 | 



ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΩΝ

Σετ διόρθωσης γρατσουνιών χρώματος Σετ αποκατάστασης προβολέων

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
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 Κωδ.  προϊόντος: 305941
ανθεκτικά στις γρατσουνιές χρώματα 
• Κατάλληλο για όλα τα βασικά, μεταλλικά και  

  ότι δεν φθάνουν μέχρι το χρώμα ή το αστάρι
  χωρίς να αφήσουν σημάδι, με την προϋπόθεση
  αφαιρεθούν ακόμα και βαθιές γρατσουνιές,

• Με μόνο 2-3 απλά βήματα, είναι δυνατό να
  γρατσουνιών από το βερνίκι με το χέρι

• Σετ γυαλίσματος για την αφαίρεση τοπικών

 Κωδ.  προϊόντος: 405941
μακροχρόνια προστασία από αποχρωματισμό 
προστασία των επιφανειών αυτών ώστε να επιτυγχάνεται  
και οι λεπτές γρατσουνιές, πριν την αδιαβροχοποίηση και  
• Με 2 απλά βήματα, απομακρύνεται το κιτρίνισμα, η ματ στρώση  

  χρόνου, με το χέρι
  έχουν κιτρινίσει και έχουν γίνει ματ με το πέρασμα του
  των πλαστικών καλυμμάτων των προβολέων, τα οποία

• Σετ για την οικονομική και αποτελεσματική αποκατάσταση



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Τηλ. +49 (0)8431 53-0· Φαξ +49 (0)8431 53-351
e-mail: info@sonax.com

www.mysonax.grD-86633 Neuburg/Donau
SONAX GmbH ·Münchener Straße 75  

www.sonax.gr
email: katsaris.interrade@gmail.com 
10439 Αθήνα Τηλ.2108003570      
Κάτσαρης Intertrade AE Αλκιβιάδου  29 
Εισάγονται στην Ελλάδα από την:

mailto:info@sonax.com
http://www.sonax.com/
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