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Autómosó sampon
Auto-Wasch-Shampoo

∙ Alapos autómosáshoz.
∙ Kíméletes a fényezéshez és fényes felületet biztosít.
∙ Az Autómosó sampon aktív-mosószeres összetevőkkel,
eltávolítja a por-, az olaj- és a zsíros szennyeződéseket
nyom nélkül.
∙ Kimagasló biológiai lebomlás.

Art.-Nr. 1545
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Metálfényező
Metallic Hochglanz

∙ Tisztítja, védi és ápolja a metálfényezést.
∙ Ragyogóan fényes felületet ad.
∙ Hosszantartó védelem az időjárástól.
∙ Speciális ápolószer minden metálfényezéshez.
Hosszabb ideig eső- és szennytaszító és fokozza a lakk ellenálló
képességét a káros környezeti hatásokkal szemben.
∙ A viasz apró részecskéi a legkisebb
mikrokarcolásokban is lerakódnak és kitöltik
azt, ezáltal visszaadva a tökéletes festékfelületet.
Art.-Nr. 1424
∙ Polírozógéphez alkalmas.

Viaszos autósampon
Auto-Wasch & Wachs

Rovar eltávolító spray
Insekten-Entferner

∙ A rovarmaradványok gyors eltávolítására.
∙ Üveg, műanyag, lakk és króm felületekre.
∙ Kíméletesen és gyorsan felpuhítja a
rovarszennyeződéseket.
∙ Autómosás előtti előkezelésre is kiválóan alkalmas.
∙ Nagy hatékonyságú és biológiailag lebomló.
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Kátrányoldó spray
Teerentferner

∙ Nagy hatásfokú oldószer-kombináció gyanta és
kátrányfoltok eltávolítására a gépjárműről, lakókocsiról,
motorkerékpárról, bicikliről, szerszámokról stb.
∙ Nagy hatékonyságra és a lakkokkal való
összeférhetőségre hangolva.

Art.-Nr. 1600

Csillogó viasz spray
Glanz-Sprühwachs

∙ A viasz jó tisztító hatású és kiemelkedő fényű.
∙ Könnyen és gyorsan eltávolíthatunk enyhe úti- és zsíros
szennyeződéseket karcolás nélkül.
∙ A szuper könnyű polírozás (mint a portörlés) sima felületet
eredményez, fényes és nagyon jó színmélységgel minden
festék- és fényezésfajtánál.
∙ Az így kapott védőréteg kiegyenlíti a kis karcolásokat és védi
a festést az időjárási hatásokkal szemben.

Karcolás stop
Kratzer-Stop

∙ Szilikonolaj-mentes, univerzálisan alkalmazható
csiszolópaszta.
∙ Ez a termék alkalmas karcok, festékköd, csiszolási
nyomok és narancsos részek eltávolítására normál színes és
metálfényezésről.
∙ A termék kézi és gépi használatra is alkalmas.

Art.-Nr. 2320

Lakktisztító
Lackreiniger

∙ Eltávolítja a kátrányt, a szennyeződéseket, a zsírfoltokat és a
rozsdát. Tisztít és políroz.
∙ Visszaállítja az eredeti színmélységet. Kiegyenlíti a kis karcolásokat.
∙ Eltávolítja a szennyeződéseket és a viseltes festékrészecskéket.
∙ Tisztítja és selymessé teszi a festést.
∙ Ha elkészült a festés LIQUI MOLYsKemény viasszal kell kezelni.
∙ Polírozókhoz alkalmas.
Art.-Nr. 1486

Krómtisztító krém
Chrom-Glanz-Creme

∙ Ismét csillogóvá teszi a krómot.
∙ Megszünteti a fakó foltokat és a rozsdát a krómrészeken
és díszítő fémrészeken.
∙ Hosszú ideig véd.

Art.-Nr. 1529

Univerzális polírozó
Universalpolitur

∙ Tisztítja, polírozza és védi a jármű fényezését.
∙ A kiváló minőségű növényi és szintetikus összetevői
folyamatosan védik a festést az időjárási tényezők és a
gyakori autómosás ellen.
∙ Helyreállítja és ragyogó, tükörfényes felületet ad.
∙ Polírozó gépekhez alkalmas.
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Art.-Nr. 1532

∙ Tisztít, políroz és véd.
∙ A carnauba viasznak köszönhetően
ragyogóan fényes felületet ad.
∙ Kitűnő védelem a káros környezeti hatások ellen.
∙ Kiegyenlíti a kis hajszálkarcokat és elsimítja a felületet.
∙ Mély fényt kölcsönöz a lakknak.
∙ Krémes konzisztenciájának köszönhetően takarékosan
használható

Art.-Nr. 1647

Art.-Nr. 1543

Art.-Nr. 1679

Festék fényező paszta
Lack-Glanz-Creme
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Art.-Nr. 1542

∙ Ragyogás és védelem egy lépésben.
∙ Gyors köztes lakkápolásra.
∙ Könnyedén eltávolítja a szennyeződést és válogatott viaszokkal és
tenzidekkel óvja a lakkot.
∙ Nincsenek vízköves csíkok.
∙ Megkönnyíti a polírozást és kíméli a kezet.
∙ A ragyogás intenzívvé tételével autóját optikailag vonzóbbá teszi.
∙ Védi a lakkot az időjárástól és más agresszív hatásoktól.
∙ Rendszeres alkalmazása optimális lakkápolást eredményez.

Kabrió-vászontető impregnáló
Gewebe-Imprägnierung

∙ A víz elleni optimális védelemre.
∙ A szövet puha és légáteresztő marad.
∙ Megvéd az olaj, zsír és szennyeződés okozta foltoktól.
∙ Szilikonmentes.

Art.-Nr. 1594
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Super K Cleaner

Szélvédő tisztító habspray
Scheiben-Reiniger-Schaum

∙ Intenzív és univerzálisan alkalmazható tisztítószer
a járművek belsejében és külsején előforduló minden
tisztítási feladatra.
∙ Szakszerű alkalmazás esetén nem támadja meg az
olyan anyagokat, mint a fémek, műanyagok (kivéve:
polikarbonát, PMMA/PLEXI/), fa, üveg, gumi, kikeményedett lakkok, valamint textíliák.

∙ Nagy hatékonyságú tisztítóhab. Tükröződésmentes
autószélvédőt biztosít, ezáltal fokozza a biztonságot.
∙ Feloldja és eltávolítja a szilikonokat, a nikotint, a
rovarokat, olaj- és zsírtartalmú szennyeződéseket.
∙ Polikarbonáthoz alkalmas.
∙ Festékekkel, műanyagokkal és gumival szemben
semleges.

Art.-Nr. 1682

Art.-Nr. 1512

Autóbelső tisztító
Auto-Innenraum-Reiniger

Műszerfal ápoló spray Vanília/citrom illattal
Cockpit-Pflege Vanille / Citrus

∙ Tisztítófolyadék műanyag alkatrészek,-szövetek és
burkolatok intenzív, kímélő és gyors tisztítására a gépkocsi
utasterében.
∙ Alaposan eltávolítja az olajat, zsírt, a nikotinos és egyéb
szennyeződéseket.
∙ Különösen jól használható ital-, édesség- és nikotinmaradványok eltávolítására.

∙ A kifakult. matt műanyagoknak ismét selymes fényt
kölcsönöz.
∙ Mélyen behatol a műanyagba, ami hosszan tartó hatásról
gondoskodik.
∙ Zsírosodás nélkül tisztít és véd.
∙ Antisztatikus, így portaszító.
∙ A műszerfalápolóval kezelt műanyag úgy néz ki, mint az új.
∙ Megszünteti a csikorgást és recsegést.
∙ Két illatban

Art.-Nr. 1598 /

Műanyag mélytisztító krém
Kunststoff-Tiefenpfleger-Lotion

Art.-Nr. 1537

Műszerfal tisztító spray
Cockpit-Glanz

∙ Tisztítja, karbantartja és védi az összes műanyag és gumi
alkatrészt, és felfrissíti őket.
∙ A krém biztosítja a mély behatolást a felület pórusaiba.
∙ A műanyagba való mély behatolás biztosítja a
hosszantartó védelmet.
∙ Antisztatikus és szennyeződéstaszító hatású.
∙ Selyem-matt fényt biztosít.
∙ Kiválóan alkalmas a ház körüli, hobby és kerti eszközök
műanyagápolásához.
∙ Szilikon tartalmú

∙ A kifakult és viharvert műanyagok új életre kelnek.
∙ A műanyag alkatrészek visszanyerik eredeti kinézetüket
és nem száradnak ki.
Megszünteti a zavaró nyikorgást és csikorgást.
∙ Zsírosítás nélkül ápol, antisztatikus és portaszító.
∙ Jó kenőhatás a gumi és műanyag alkatrészeken, impregnál és szigetel, univerzálisan alkalmazható.
∙ Szilikon tartalmú.
Art.-Nr. 1510

Art.-Nr. 1536

∙ Tisztítja, karbantartja és védi az összes műanyag és
gumi alkatrészt, és felfrissíti őket.
∙ A műanyagba való mély behatolás biztosítja a hosszantartó védelmet.
∙ Antisztatikus és szennyeződéstaszító hatású.
Selyem-matt fényt biztosít.
∙ Kiválóan alkalmas a ház körüli, hobby és kertben
előforduló
műanyagok ápolásához.

Kárpittisztító spray
Polster-Schaum-Reiniger

Mikroszálas kendő
Microfasertuch

∙ Aktívhabos tisztítószer, gyorsan és kíméletesen
eltávolítja a szennyeződéseket a kárpitokról, a velúrról, a
szőnyegről és a huzatokról.
∙ Nem hagy hátra szennyfoltokat.
∙ A kárpit színe megújul.
∙ Allergiamentes citrus illattal.

∙ Speciális mikroszálas tisztítókendő,
a felületek vegyszermentes tisztítására.

Art.-Nr. 1539

Art.-Nr. 1651

Bőrápoló
Lederpflege

Gumiápoló
Gummi-Pflege

∙ Megvédi a bőrt a törékennyé válástól.
∙ Tisztít és ápol.
∙ Kitűnő bőrápoló autóba, motoros ruházathoz és háztartási célokra.
∙ Ismét puhává és jó fogásúvá teszi a bőrt.
∙ Különböző viaszokból és más gondosan kiválasztott
ápoló anyagokból áll.

∙ Ápolja, tisztítja és megszépíti az ajtó-, ablak-, csomagtértömítéseket és a gumiabroncsokat.
∙ Télen megakadályozza a befagyást.
∙ Rugalmasan tartja a gumi alkatrészeket, ezáltal hos�szabbítva azok élettartamát.
∙ Autók gumiabroncsainak és gumiszőnyegeinek ápolására és mélytisztítására is kiválóan alkalmas.

Art.-Nr. 1554
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Art.-Nr. 1538
LIQUI MOLY 2018

LIQUI MOLY 2018
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Műanyagápoló
Kunststoff-Tiefenpfleger

