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  CWS – PŘÍPRAVKY NA MYTÍ A AUTOŠAMPONY 
1. SUPER FOAM – MAXI SUDS – nový šampon s aktivními polymery které brání poškrabání 

povrchu laku. Při mytí vytváří bohatou pěnu, která čistí lak dokonale a do hloubky. Obsahuje 
syntetické vosky, které podporují lesk a impregnaci každého povrchu. Vhodný pro ruční i strojové 
tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální. 
 
Product Code: CWS_101_16 (16 oz)  
Product Code: CWS_101  (1 Gal) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Maxi Suds II je zcela nový autošampón, který je technologicky 
vyroben tak aby vytvářel při aplikaci bohatou Bubbles pěnu 
která obsahuje vysoce aktivními polymery, které dokonale a do 
hloubky čistí povrch laku. Při pěnivé reakci dochází k rychlému 
uvolňování polymerů a ty uvolňují „vytahují“ špínu a usazeniny 
z povrchu. Bublinky s polymery tyto nečistoty rychle odplavují 
pryč s povrchu. Po opláchnutí proudem vody  je povrch čistý, 
hladký, UV odolný a dává vyniknout původnímu jasnému 

odstínu barvy, která doslova svítí. Dokonale čistí a impregnuje plasty, gumové těsnění a 
pneumatiky. Mycí přípravek je pH neutrální a díky změkčovačům vody nezůstávají na povrchu 
žádné skvrny a šmouhy či usazeniny minerálů. 
Navíc tento šampon s použitou unikátní Nanotechnologií obsahuje speciální maziva, která obalují 
zbytky abraziv, nadzvedávají je a tím dokonale zabrání poškrabání povrchu. Je určen pro použití na 
jakoukoliv barvu laku. Nesmává již nanesené vosky. Obsahuje přísady a syntetické vosky, které 
podporují lesk laku. Při mytí zároveň impregnuje ostatní části karoserie – plasty, vinyly, sametky oken 
a všechny pryžové komponenty. 
 

POUŽITÍ A ŘEDĚNÍ: ruční mytí - 2 polévkové lžíce do 20 L vody. Pro strojové tlakové mytí ředit 

v poměru 1díl přípravku a 6 dílů vody (1:6) 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:                       

 vysoce výkonný univerzální čistící přípravek a mycí autošampón 

 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 

 nejnovější technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery, které rychle odstraňují 
nečistoty, mastnoty a silniční špínu. 

 jednoduchý pracovní postup vhodný pro velmi časté a rychlé umývání 

 nesmývá a podporuje vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních. 

 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 
děla anebo pistole s tryskou. - vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 
odděleně a mytí karoserie proveďte od shora dolů.  

 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 

 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 
opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.                                                                                             

 obsahuje změkčovače vody pro snížení vodních skvrny a minerálních usazenin                                                                                                                                                                                                                                      

 velmi dobrá pořizovací cena a ekonomické velké balení 3,8 L                                                                  

 po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
 
 
 

 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_101_16_Maxi_Suds_II_Super_Suds_C_p/cws_101_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_101_Maxi_Suds_II_Super_Suds_Car_p/cws_101.htm
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2. BUG BUGGER GRIME TAR REMOWER ( 16oz ) - extrémně silný šampon a odstraňovač 

zažraných nečistot, skvrn a zároveň dokonalý odstraňovač ( čistič ) hmyzu z laku karoserie. 
Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí.  
 
Product Code: CWS_104_16 ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code: CWS_104  ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 16oz ) – 0,473 L 
Obsah velkého balení  Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Tento universální, extrémně silný čistič a odmašťovač v jednom 
rychle a dokonale bez velké námahy odstraní s povrchu laku, 
čelních oken, kapoty, chladiče, nárazníků a světlometů usušený 
či rozmačkaný hmyz, asfalt, dehet, mastnoty či jiné zažrané 
nečistoty. Bug Buger je vyroben speciální technologií tak aby 
lehce uvolnil zaschlé a zažrané nečistoty z povrchu bez 
pracného drhnutí a tření na rozdíl od stávajících čistících 
přípravků. Tento přípravek můžeme také bez problémů 

(neředěný) použít na koberce a textilní potahy sedadel. POUŽITÍ: Jeho použití je velmi snadné, 
stačí nanést roztok rozprašovačem na znečištěný povrch, nechat 2-3 minuty působit a vytřít 
doporučeným způsobem Microutěrkou anebo u pevných povrchů poté opláchnout vodou. 

ŘEDĚNÍ: Přípravek pro použití na karoserii a pevné povrchy ředíme dle potřeby a stupně 
znečištění v poměru 1:3 anebo 1:6 ( vždy jeden díl přípravku a ve stanoveném poměru doplnit 
vodou.) Zanechává svěží neutrální vůni.  
 
 
 

3. EXTREME BODY WASH & SYNTHETICS WAX SHAMPOO - extrémně silný, 

koncentrovaný autošampón s kondicionéry a syntetickými vosky pro ruční mytí karoserie.  
 
Product Code: CWS_107_16 (16oz)  
Product Code: CWS_107  (1Gal)                          
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) -  0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )   - 3,8 Litru 
 

 Vůbec první Extreme Body Wash Shampoo s kondicionéry a s 
unikátními syntetickými vosky v jednom. Je to velmi koncentrovaný 
přípravek pro ruční mytí karoserie vozidel s vysokou schopností 
rychle odstraňovat i silně zažrané nečistoty. Tato dokonalá receptura 
s aktivní pěnou zabraňuje Vápníku ( Calcium ) přilnout k povrchu laku 
karoserie a tím vzniku vodních skvrn i při použití velmi tvrdé vody. 
Obsahuje syntetické voskové kondicionéry, které zabraňují 
poškrabání povrchu laku při mytí a které zároveň vyživují jeho 
povrch.  Po umytí dává povrchu maximální lesk. Můžete bez obav 

umývat i tmavé a černé laky. Na povrchu laku se nevytvoří žádné škrábance, šmouhy a usazeniny 
vosku. Přípravek je HP neutrální. Tento super koncentrovaný Body Wash Shampoo se musí před 
mytím ředit s vodou.  

ŘEDĚNÍ: 0,030 L  ( jeden uzávěr ) přidáme do 20L vody. Takto připravený roztok polymerů a 

maziv vytvoří bohatou aktivní  pěnu, která jemně a dokonale čistí povrch laku od špíny. Při mytí 
zároveň impregnuje ostatní části karoserie – plasty, vinyly, sametky oken a všechny pryžové 
komponenty. Povrch karoserie stačí po umytí opláchnout vodou. Nemusíme jej leštit, stačí pouze 
osušit. Vytvořený ochranný film s vysokým leskem dokonale a dlouhodobě chrání povrch před 
poškrabáním, usazováním a zažíráním nečistot při běžném provozu. Tento přípravek je ideální pro 
již dříve ošetřené povrchy Karnaubským voskem protože dokonale podporuje původní lesk a 
hladký povrch. 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_104_16_Bug_Tar_Heavy_Duty_Car_p/cws_104_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_104_Bug_Tar_Heavy_Duty_Car_Was_p/cws_104.htm
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POUŽITÍ: 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty 

 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 

 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola 
myjte odděleně. 

 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, 
několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku 
karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
 
 

4. HONEYDEW SNOW FOAM Cleanser (16 oz ) – speciální šampon s jemnou aktivní čistící 

pěnou, antibakteriálním účinkem a s dlouho trvající medovou vůní. Vhodný pro ruční i strojové 
tlakové každodenní mytí. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.  
 
Product Code: CWS_110_16   ( 16oz )                                                                                                                
Product Code: CWS_110         ( 1Gal ) 
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         

Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Medová čistící pěna – aktivní šampon - je účelově vyrobena tak aby 
při mytí vytvořila miliony malých aktivních čistících bublinek, které 
rychle odstraňují zažranou nečistotu. Může být použitá jako tradiční 
šampon či saponátový prostředek. Používá se tak, že do 10 litrů vody 
přidáte 1 - 2 polévkové lžíce tohoto přípravku. Aktivně a rychle 
odstraní všechny abrazivní nečistoty pryč z jemných povrchů a částí 
automobilů. Tento mycí šampon nejen čistí, ale také poskytuje svěží 
dlouhodobou medovou vůní, která je jednoduše delikátní. Vhodný pro 

ložné prostory Pick Upů, gumové koberce uvnitř automobilů, gumové přídavné koberce, gumové 
rohožky, podlahy garáží a gumové podlahy v interiérech domů. Všude tam kde potřebujete rychle 
a efektivně s příjemnou vůní odstranit všechny nečistoty. Po aplikaci opláchněte povrch vodou. 

DOPORUČENÍ: 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty  

 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 

 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 
odděleně 

 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát 
karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
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5. MICROFIBER REJUVENATOR MICROFIBER CLEANING - prací prostředek pro praní 

Microutěrek a Microfázového aplikační příslušenství v pračce. 
 
Product Code: CWS_201_16  ( 16oz )                                                                                                      
Product Code: CWS_201        ( 1Gal ) 

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         

Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru 

 
Microfiber Cleaning je první prací prostředek na světě se svěží 
dlouhotrvající přírodní citronovou vůní, který je vyroben tak 
speciálně, aby dokonale čistil, pral, regeneroval a prodlužoval 
životnost Microvláknových utěrek či ručníků bez jejich jakéhokoliv 
poškození. Opakované praní v pračce běžnými pracími prostředky je 
nevyhovující protože Microutěrka ztrácí své speciální vlastnosti. 
Přestává být tak savá, antistatická a její hladce sametový povrch 
zhrubne. Jedinečné složením tohoto koncentrovaného čističe 
obsahuje profesionálně upravenou vodní směs se změkčovačem 

tvrdé vody, citronovým roztokem a SPO rozpouštěčem. Tento roztok dokonale a rychle odstraní 
všechny skvrny, tuky, vosky, leštidla, oleje, kontaminace a nečistoty z Microutěrek + bavlněných 
ručníků bez poškození jednotlivých vláken. Obnovuje sametovou jemnost a přirozenou čistící 
schopnost Mikrovlákna při každém praní. Prací prostředek Microfiber  Rejuvenator je  
koncentrovaný a stačí 2 - 3 polévkové lžíce na 10 L vody pro silně znečištěné Microutěrky. Při 

menším zašpinění stačí jedna polévková lžíce UPOZORŇENÍ: Nikdy nepoužívejte jakýkoliv typ 

bělidla či aviváže při praní Microvláknových utěrek a ručníků!!!. PRANÍ při max.30C – 
PROGRAM VLNA 
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6. GLOSSWORKZ  GLOSS  BOOSTER  AND PAINTWORK  CLEANSER (16 oz) – pH 

vyvážený autošampón s vysokým obsahem syntetického vosku pro posílení a zvýšení lesku. Tato 
nano technologie zvedá ochranu vašeho vosku nebo leštícího tmelu a je biologicky odbouratelná, 
netoxická, šetrná k životnímu prostředí a bez agresivní čisticích prostředků. Je také dostatečně 
jemná pro použití na lacích, které jsou čerstvě navoskované anebo nalakované. Vhodný pro ruční i 
strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.      
                                                                                                                                         
Product Code: CWS_133_16   ( 16oz )                                                                                                         
Product Code: CWS_133         ( 1Gal ) 
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) –  0,473 Litru  
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru     

 
Glossworkz je pH vyvážený autošampón s 
obsahem syntetického vosku pro posílení a zvýšení lesku. Tato 
nano technologie zvedá ochranu vašeho vosku nebo leštícího 
tmelu a je biologicky odbouratelná, netoxická, šetrná k životnímu 
prostředí a bez agresivních čisticích prostředků. Je také 
dostatečně jemná pro použití na lacích, které jsou čerstvě 
navoskované anebo nalakované. 
 
 

 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie ( laky ) vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 

 jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání 

 nikdy nesmývá vosk, leštící tmely, leštěnky ani jiné nanesené impregnační vrstvy 
z předcházejících ošetření. Naopak doplňuje chybějící vosky a maximalizuje vysoký lesk 

 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 
děla anebo pistole    

 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 
opláchnutím odstraníte dokonale všechny nečistoty. Po opláchnutí vodou nezanechává žádné 
zbytky špíny, nečistoty ani šmouhy.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 velmi dobrá pořizovací cena                                                                                                                           

  je šetrný k životnímu prostředí – obsahuje minimální množství chemikálií       

 

POUŽITÍ: 2 uzávěry ( anebo 2 polévkové lžíce ) šamponu Glossworkz přidáme  do 20L vody. Takto 

vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale umyje povrch karoserie automobilu. Tato 
nová ( High - Tech ) nano technologie obsahuje super aktivní „slick“ polymery které při mytí obklopí 

částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete  snadno a 
bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. Nedochází tak k poškrábání a vytváření hologramů 
na laku při samotném mytí. Tento nový univerzální přípravek je pH neutrální a dá se  použití na 
jakýkoliv povrch a odstín barvy laku.  
 
Je vhodný také pro čištění materiálů z plastu, vinylu a také povrchů disků a pneumatik.  
Udržování a impregnace laku vozidla ochranným voskem anebo impregnačním tmelem před UV 
zářením, vodními skvrnami a znečištění je velmi důležitá. Přípravek Glossworkz je pro tyto účely 
ideální. 

 
DOPORUČENÍ: 

 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 
odděleně 

 mytí karoserie jinou houbou proveďte od shora dolů 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
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7. CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER – speciální Hyper nano šampon se syntetickým 

voskem, vůní citrusu a s aktivními polymery které brání poškrabání povrchu laku. Při mytí vytváří 
bohatou pěnu, která čistí lak dokonale a do hloubky. Obsahuje syntetické vosky, které podporují 
lesk a impregnaci každého povrchu. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH 
neutrální.                                                                                   
 
Product Code : CWS_302_16 ( 16oz )                                                                                                       
Product Code : CWS_302       ( 1Gal )                                                                                                                                                                         
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru 

              
Citrus Daily Car Wash Extreme Suds – je světově nejlepší 

Hyper šampon vyrobený novou Nano technologií na Citrusové 
bázi a je pH vyvážený pro bezpečné a dokonalé každodenní 
mytí. Je biologicky odbouratelný, netoxický, šetrný k životnímu 
prostředí a bez agresivní čisticích prostředků. Nesmývá z laku  
leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních 
a naopak podporuje a maximalizuje  dokonalý lesk. Navíc tento 
šampon s unikátní Nanotechnologií obsahuje speciální maziva, 

která obalují zbytky abraziv, nadzvedávají je  a tím dokonale zabrání poškrabání povrchu. Při 
aplikaci vytváří bezkonkurenční pěnu, která dokonale obklopí částice prachu, nečistot či jiných 
kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete  snadno a bezpečně pouhým opláchnutím 
vodou. POUŽITÍ: Citrus Daily Car Wash  ředíme tak že jedno víčko přípravku smícháme 5 galony 

vody ( poměr 1 : 50 ). Je to ideální šampon pro všechny pěnové děla, tlakové myčky, pěnové 
pistole s tryskou  a jiné zařízení, které vytváří bohatou sněhovou pěnu.  
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 PH neutrální, vysoce výkonný, univerzální  čistící přípravek a mycí autošampón 

 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 

 nejnovější technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery, které rychle odstraňují 
nečistoty, mastnoty a silniční špínu. 

 jednoduchý pracovní postup vhodný pro velmi časté a rychlé umývání 

 nesmývá a podporuje vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících 
ošetřeních. 

 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 
děla anebo pistole s tryskou. - vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a 
kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola 
myjte odděleně a mytí karoserie proveďte od shora dolů.  

 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 

 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 
opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.  

 obsahuje změkčovače vody pro snížení vodních skvrny a minerálních usazenin                                                                                                                                                                                                                                      

 velmi dobrá pořizovací cena  a ekonomické velké balení 3,8 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 

DOPORUČENÍ : 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty 

 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 

 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 
odděleně. 

 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát 
karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_302_CLEAR_16_Citrus_Daily_Wash_p/cws_302_clear_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_302_CLEAR_Citrus_Daily_Car_Wash_p/cws_302_clear.htm
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8. Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO & SUPERIOR SURFACE CLEANING SOAP – 

unikátní Nano detailingový šampon s aktivními polymery který hloubkově odstraňuje silniční špínu 
a jiné kontaminace. Obsahuje syntetický vosk. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní 
mytí. Je pH neutrální. 
 
Product Code : CWS_402_16    ( 16oz )                                                                                                   
Product Code : CWS_402          ( 1Gal )                                                                                                                                                                     

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru  

 
Mr. Pink je všestranný unikátní detailingový šampon 
k hloubkovému odstraňování silničních nečistot, mastnot a 
kontaminací z povrchu laku. Přípravek nejen myje ale 
zároveň  však ošetřovaný povrch leští (doplňuje chybějící 
vosk) a impregnuje lak do dalšího mytí. 

POUŽITÍ: 2 uzávěry z originál balení ( anebo 2 polévkové 
lžíce ) šamponu Mr. Pink přidáme  do 20L vody. Takto 
vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale 

umyje povrch karoserie automobilu. Tato nová ( High - Tech ) nano technologie obsahuje super 
aktivní polymery, které při mytí obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od 
povrchu a poté je můžete snadno a bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. Nedochází 
tak při mytí k poškrábání a vytváření hologramů na povrchu laku. Tento nový  univerzální přípravek 
je pH neutrální a dá se  použití na jakýkoliv povrch a barvu laku. Je vhodný také pro čištění 
materiálů z plastu, vinylu a také povrchů disků a pneumatik. Udržování a impregnace laku vozidla 
ochranným voskem anebo impregnačním tmelem před UV zářením, vodními skvrnami a znečištění 
je velmi důležitá. Přípravek Mr. Pink Super  je pro tyto účely ideální. 
 
 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 

 nová High -Tech technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery 

 jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání 

 nesmývá vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních. 

 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 
děla anebo pistole 

 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 

 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 
opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty 

 velmi dobrá pořizovací cena 

 

DOPORUČENÍ: 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty               

 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 

 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 
odděleně 

 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát 
karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/CWS_402_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/CWS_402_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_402_Mr_Pink_Super_Suds_Shamp_p/cws_402.htm
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9. METICULOUS  MATTE  AUTO  WASH for Satin Finish & Matte Finish Paint – 

šampon pro mytí matných laků a nainstalovaných matných 3D Wrap fólií. Vhodný pro ruční i 
strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální. 

Product Code: CWS_995_16  ( 16oz )                                                                                                      
Product Code: CWS_995       ( 1Gal )                                       
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                  

Obsah velkého balení Kanystr( 1Galon )  - 3,8 Litru  

Šampon Matte Auto Wash je určen pro čištění a údržbu matného 
povrchu vozidla. Tato nová technologie spolupracuje také 
s jakýmkoliv materiálem s matným povrchem. Přírodní citrusové 
extrakty rozkládají kontaminace, nečistoty a silniční špínu. Je to 
ideální přípravek pro citlivé matné laky a 3D Wrap fólie. Tato nová 
nano technologie obsahuje super aktivní „slick“ polymery které při 
mytí obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je 

od povrchu a poté je můžete  snadno a bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. 
Nedochází tak k poškrábání a vytváření hologramů na laku při samotném mytí. Tento nový 
univerzální přípravek je pH neutrální a dá se použít na jakýkoliv povrch a odstíny barvy laku. 

POUŽITÍ: 2 uzávěry z originál balení ( anebo 2 polévkové lžíce ) šamponu  přidáme  do 20L vody. 
Takto vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale umyje povrch karoserie 
automobilu.  

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné matné povrchy  

 jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání 

 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 
děla anebo pistole.   

 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 

 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 
opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.                                                   

DOPORUČENÍ: 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty              

 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 

 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola 
myjte odděleně. 

 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, 
několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku 
karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/CWS_995_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_995_Meticulous_Matte_Wash_p/cws_995.htm
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CLD – PŘÍPRAVKY NA ČISTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ 
1. ALL CLEAN ALL PURPOSE  INTERIOR / EXTERIOR   DEGREASER  AND CLEANER 

– je univerzální čistič kompletních interiérů a všech jejich povrchů. Dokonale odstraňuje zažranou 
nečistotu, je antistatický, dlouhodobě impregnuje a navrací materiálům jejich původní barvu. 
 
Product Code: CLD_101_16    ( 16oz )                                                                                                              
Product Code: CLD_101           ( 1Gal )                                                                                                   

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento dokonalý universální přípravek s pumpičkou je vhodný na vinyl, 
plast, lakované části, motorové prostory, textil, sklo, koberce, 
pneumatiky, pryže a jiné znečištěné povrchy. Čistí a zároveň 
dlouhodobě impregnuje přístrojové desky a všechny plasty interiérů, 
motorů, sedadla a textilní výplně dveří, mezidveřní prostory, 
zavazadlové a motorové prostory. Zamezuje dlouhodobě usazování 
prachu a mikročástic na povrchu. Čistí bez nepříjemného zápachu, 
který je typický pro všechny čisticí prostředky a zanechává příjemnou 
chemickou Éterovou vůni. Zároveň vše dezinfikuje a nezanechává 

žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich původní vlastnosti a barvu. Použití čističe ALL 
Cleaner je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch, nechat 3 – 5 
minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý film a Microutěrkou doporučeným 
způsobem vytřít. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez 

nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček. PŘÍPRAVEK 

JE NUTNÉ ŘEDIT PODLE STAVU A ZNEČIŠTĚNÍ OŠETŘOVANÉHO POVRCHU: 
Pokud není povrch silně znečištěn, ředíme v poměru 1 : 10 ( 1díl přípravku a 10 dílů vody ). Při 
silném znečištění ředíme koncentrát v poměru 1 : 4 (1díl přípravku a 4 díly vody ). 100% 
koncentrát se používá při odstraňování zažraných hrubých nečistot, na podvozky, pneumatiky a 
motory. Pro rychlejší odpaření a vyschnutí prostředku a hlavně tam, kde pro velké znečištění 
musíme čistící proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze vzdálenosti 
40 cm čištěný povrch rychle vysušit. 

UPOZORNĚNÍ: při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve 

test na zadní spodní straně sedadla.!! 

 
 
 

2. GRIME REAPER  EXTREMELY STRONG  DEGRASER – nejsilnější čistící a odmašťovací 

přípravek z řady Chemicalguys vhodný pro všechny druhy povrchů kromě pravé kůže. Dokonale 
čistí a odmašťuje disky kol, poklice, koncovky výfuků, podvozek a motorový prostor. A dá se také 
použít na silně zažrané a mastné skvrny na kobercích, čalounění a potazích sedadel. 
                                                                                                                                                      
Product Code: CLD_104_16  ( 16oz )                                                                                                              
Product Code: CLD_104            ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 

Grime Reaper je nejnovější a nejsilnější čistící a odmašťovací 
prostředek z řady CG a je určen pro všechny druhy povrchů.                                      

UPOZORNĚNÍ - není použitelný na kožené interiéry a 

přírodní kůži. Tento přípravek odstraňuje rychle a spolehlivě 
letité zažrané nečistoty, mastnoty, asfalt, dehet, tér, oxidaci 
na povrchu výfuků, disků a na nich silně zažranou 
kontaminaci z brzdových destiček. Tímto přípravkem můžete 

http://www.chemicalguys.com/Heavy_Duty_Degreaser_Grime_Reaper_p/cld_104.htm
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očistit motor, motorový prostor a stejně tak zažranou špína na kobercích a textilních površích ( 
koberce + potahy sedadel, textilní čalounění dveří a zavazadlových prostorů ). Profesionální 
přípravek odstraní dokonce beze zbytku extrémní průmyslové  a silniční kontaminace  a špínu.   

Výhody tohoto produktu: 
 velmi rychle a dokonale odstraňuje i tu nejhorší zažranou mastnotu a špínu 

 vhodný pro jakékoliv kontaminované povrchy průmyslových zařízení, automobily,                                     
motorky, kola, lodě a stroje 

 odstraňuje z disků a koncovek výfuků rychle brzdový prach a jakékoliv oxidace, 

 snadno  a maximálně rychle rozpouští oleje, mastnoty a zažrané přírodní tuky  

 po vyčištění je povrch dokonale čistý a během krátkého chvíle suchý a  použitelný. 

 je to 100% koncentrát, který lze dle potřeby ředit v poměru až 1 : 10 záleží na stupni a   
povaze znečištění povrchu. 

Grime Reaper vyčistí i nečistoty na podvozku a doporučujeme pro dlouhodobou impregnaci použít 
ideální ochranu přípravek Bare Bones Undergariage. 

UPOZORNĚNÍ: při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve 
test na zadní spodní straně sedadla.!! 

 
 

3.EXTREME  ORANGE  SUPER  CONCENTRATED  HEAVY  DUTY  DEGREASER – 
vysoce koncentrovaný odmašťovač a čistič na olejové kontaminace  a silně zažrané mastnoty a 
nečistoty. Ideální čistič na motorové prostory, podvozky a zažranou mastnou špínu a skvrny 
na kobercích a textiliích.  
 
Product Code : CLD_201_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_201         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

      
Přípravek Extreme Orange Degreaser je vysoce koncentrovaný 
odmašťovač  a velmi výkonný čistič. Skládá se z aktivních čisticích 
prostředků a rozpouštědel ve vodě. Okamžitě rozpouští špínu a staré 
usazené a zažrané mastné či jiné nečistoty. Přípravek je nutné ředit 
a to v poměru 1 : 6 ( 1 díl přípravku a 6 dílů vody ). Použití čističe 
EXTREME ORANGE je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej 
nastříkat na znečištěný povrch, nechat 3 – 5 minut působit, 
krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý film a Microutěrkou 

doporučeným způsobem vytřít. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale 
čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček. Pro 
rychlejší vyschnutí a odpaření prostředku v interiérech automobilů a hlavně tam kde pro velké 
znečištění musíme čistící proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze 
vzdálenosti 40 cm čištěný povrch rychle vysušit. Přípravek se používá na podvozky, kola – disky, 
pneumatiky, na skvrny od oleje a mastnot na kobercích a čalounění, motory a motorové prostory. 
Při průmyslovém použití přípravků ( podlahy v dílnách a garážích ) přípravek nastříkat na silně 
znečištěný povrch, kartáčem odstranit nečistoty a hrubou špínu a poté opláchnout vodou. Pro 
dosažení dokonalé čistoty proces čištění opakovat. 
 

UPOZORNĚNÍ: při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve 
test na zadní spodní straně sedadla.!!  
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4.WHEEL AND RIM CLEANER - Premium Blue cleaner – čistič kol, disků a krytů kol s velmi 

rychlou účinností a efektivním výsledkem. Odstraňuje rychle prach z brzdových destiček, oxidace, 
asfalt, tér a silniční špínu.  
 
Product Code : CLD_203_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_203        ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Wheel & Rim Cleaner je nejlepší  a nejrychlejší čistič disků, puklic a 
pneumatik na světovém trhu. Přípravek nastříkáme na povrch ráfků a 
necháme 3 – 5 minut působit. Rozpouští okamžitě usazený prach 
z brzdových destiček a silniční špínu, asfalt, tér, rez a ostatní zažrané 
nečistoty bez poškození kola. Poté povrch umyjeme houbou a 
šamponem. Po konečném opláchnutí disků proudem vody se vrátí 
jejich původní lesk. Přípravek je nutné ředit podle znečištění povrchu 
kol. Pokud není povrch disků silně znečištěn, ředíme v poměru 1 : 5 ( 

1díl přípravku a 5 dílů vody ). Při silném znečištění povrchu disků ředíme koncentrát v poměru 1 
: 3 ( 1díl přípravku a 3 díly vody ). Samotný 100% koncentrát se používá na extrémně silné 
usazeniny nečistot u paprsků kol a tyto místa čistíme lokálně Microfázovou utěrkou po nastříkání 
přípravku anebo elektrickým kartáčkem Sonic Scrubber. Pro dokonalý výsledek můžeme čistící 
proces několikrát opakovat. 

 
 

5.WINDOW CLEAN / GLASS CLEANER - AMMONIA FREE RE – extra silný čistící přípravek 

na okna a skleněné výplně bez Amoniaku. Dokonale odstraňuje usazený kouř a nečistoty 
s autoskel a nezanechává šmouhy a skvrny 
 
Product Code: CLD_202_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code: CLD_202         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Tento nový, extra silný čistící přípravek na skla a autoskla 
v kombinaci se speciálně pro tyto účely vyvinutou Microutěrkou 
WaffleWeave  dokonale vyčistí všechnu nečistotu z vnitřní / 
venkovní strany oken. Microutěrka „WW“ utěrka dokonale vyleští 
ošetřovanou plochu. Tato velmi účinná kombinace dokonale  
vyřešila namáhavou práci s odstraňováním zašlých nečistot, 
usazeného kouře,  šmouh ze skel-autoskel a jejich nedostupných 
rohů.   

DOPORUČENÍ: Micrutěrky WaffleWeave je nutné mít 2. Jednu pro 
použití v interiéru a druhou pro exteriérové plochy. Tento přípravek je netoxický a bez Amoniaku. 
Nenarušuje povrch nalepených solárních, ochranných a bezpečnostních fólií. Jeho použití je 
multifunkční - může se kromě skel použít také na světlomety, směrové světla, koncové světla a 
jiné skleněné výplně. Přípravek se může ředit 1 : 1 s destilovanou vodou. 

Výhody tohoto produktu: 
 produkt roku 2011 v LA USA 

 dokonalé vyčištění skel bez obsahu tvrdé chemie 

 perfektně odstraňuje mastné skvrny, hmyz a bakterie 

 čistí a leští okna bez šmouh a mastnoty 

 zanechává lesklý povrch 

 vytváří částečně efekt tekutých stěračů 



 
 

12 

6. STICKY GEL CITRUS WHEEL + RIM CLEANER - velmi účinný, čistící, nestékající 

přípravek na disky, kola a kryty kol. Díky gelové konzistenci zůstává déle na povrchu a lépe 
odstraňuje brzdový prach, oxidace, silniční špínu a mastnoty 
 
Product Code : CLD_105C_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_105C         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru  

 
Tento přípravek „Sticky Gel Citrus Cleaner“ je nejúčinnější a 
nejbezpečnější čistič na disky kol, poklice a jiné kryty kol. 
Díky speciální technologii a hustější konzistenci se 
aplikovaný přípravek déle drží na ošetřovaném podkladu a 
nestéká,  takže má dostatek času disk rychle a dokonale 
vyčistit. Tím že zůstává delší dobu na čištěném povrchu, 
umožňuje lépe rozložit silniční špínu, brzdový prach, oxidaci, 
olej a další nečistoty. Unikátní technologie obsahuje 

molekuly kyseliny fluorovodíkové, která rozpustí všechny usazené  kontaminace a  kola jsou jako 
nové.  

POUŽITÍ: Je to 100% koncentrát, který dle stupně znečištění a potřeby můžete ředit vodou 5 : 1 

(1díl přípravku) což znamená, že z jedné láhve (16 oz) 0,473L vytvoříte 25 L čistícího roztoku. Na 
silně znečištěný disk použijte raději silnější koncentrát. Přípravek nastříkejte na plochu a  nechejte 
5 minut působit. Poté opláchněte proudem vody. Tím odplavíte rozloženou nečistotu. Pokud 
zůstanou na povrchu skvrny a zbytky kontaminací nástřik zopakujte a na důraznější čištění 
použijte Microutěrku, měkký štětec anebo hrubší houbičku. Je to pH neutrální přípravek který byl 
vyvinut speciálně pro všechny povrchy disků a kol. A také pro bezpečnou a efektivní práci  
 
 
 

7. GLASS WORKZ CLEANER W/POMEGRANATE SCENT – profesionální přípravek na 

čištění oken a skleněných výplní s obsahem alkoholu a svěží vůní granátového jablka. Odstraňuje 
rychle a dokonale cigaretový kouř a mastnoty s venkovních a vnitřních skel. 
 
Product Code : CLD_680_16   ( 16 oz )                                                                                             
Product Code : CLD_680         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

  
Glassworkz je první profesionální čistič skel na světovém trhu, který 
je vyroben tak aby rychle odstranil i nejvíce zažranou špínu ze 
skleněných výplní, světlometů, zadních světel, plastových výplní, 
obrazovek navigací, a dokonale je vyčistil. Povrch skel jsou poté 
maximálně čistý a křišťálově průzračný. Je ekologicky odbouratelný 
a šetrný k životnímu prostředí. Na rozdíl od jiných čističů skel 
obsahuje místo amoniaku alkohol. Navíc při čištění skel  tímto 
přípravkem pracujete s příjemnou vůní granátových jablek, což 

určitě oceníte při čištění vnitřní strany skel – v interiéru. Glassworkz díky svému jedinečnému 
složení maximálně usnadňuje čištění oken a dokonale odstraňuje zažranou silniční špínu, usazený 
cigaretový kouř a mastnoty z venkovních i vnitřních ploch skel. Zaručuje dokonalou viditelnost pro 
řidiče, což výrazně přispívá k bezpečnosti při cestování a ochraně cestujících. Vše s dlouhodobou 
impregnací proti usazováním jakýchkoliv kontaminací a maximální šetrností k ostatním materiálům.  
Glassworkz přípravek je šetrný k povrchu protislunečních fólií, dokonale je čistí a dlouhodobě 
impregnuje.  

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_105C_16_Sticky_Gel_p/cld_105c_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_105C_Sticky_Gel_p/cld_105c.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_680_16_Glassworkz_p/cld_680_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_680_Glassworkz_p/cld_680.htm
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POUŽITÍ: Přípravek pomocí rozprašovače nastříkáme na mikroutěrku a naneseme na ošetřovaný 
povrch. Poté dokonale vytřeme speciálně pro tyto účely vyvinutou  microutěrkou WaffleWeave 
anebo klasickou mikroutěrkou tak aby nezůstaly žádné šmouhy a skvrny. Podle potřeby proces 
opakujeme.… 

 
 
 
 
 

8. DIABLO – WHEEL CLEANER - GEL CONCENTRATE – je PH neutrální, gelatinový čistič 

na disky kol, poklice a jiné povrchy vyrobený na vodní bázi. Dokonale odstraňuje bez 
mechanického tření brzdový prach, silniční špínu a ostatní kontaminace. Velmi silná koncentrace. 
 
Product Code : CLD_997_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_997         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru  

  
Diablo Gel je pH neutrální, nežíravý  čistič na bázi vody který je 
maximálně bezpečný pro jakékoliv povrchy a hlavně pro disky kol 
lakované,  chromové, nerezové, z uhlíkových a také pro kola potažené 
fólií. Přípravek využívá nové technologie „koncentrované suspenze“ 
která při aplikaci obalí veškeré kontaminace a nečistoty, zapouzdří je, 
zvednutím oddělí od povrchu a díky mazlavé želatině je pouhým 
spláchnutím vody odstraníte. Takto snadno a rychle odstraníte s kol, 
disků a poklic brzdový prach, nečistoty a zažranou silniční špínu bez 

mechanického  tření a drhnutí, při kterém můžete poškrábat a poškodit ošetřované povrchy vůbec.  
 

POUŽITÍ: Přípravek naneseme na znečištěnou plochu a necháme cca 5 minut působit. Poté 
opláchneme proudem vody. U silně zažraných kontaminací opakujte proces čištění a použijte po 
opětovné aplikaci přípravku měkký štětec.  
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LEŠTÍCÍ  VOSKY, PŘÍPRAVKY  S  KARNAUBSKÝM  ANEBO 
SYNTETICKÝM  VOSKEM  A DETAILINGOVÉ  POLYMEROVÉ  

SPRAYE    
1. LUBER - SYNTHETIC SUPER LUBE - slickest Clay & CLAY BLOCK lubricant & Detailer – 

čistící a lubrikační roztok pro dekontaminaci laku karoserie a jiných povrchů za použití 
dekontaminační hmoty - Clay Bar plastelíny 
 
Product Code : WAC_CLY_100_16   ( 16 oz )        
Product Code : WAC_CLY_100         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr                 ( 1 Gal ) – 3,8 Litru                     

 
Super Luber je čistící a lubrikační přípravek s  obsahem vosku a maziv 
pro rychlé vyčištění laku a snadné dosažení jeho vysokého lesku. 
Aplikuje se na karoserii vždy po umytí automobilu. Jako čistící přípravek 
na bázi lubrikujících polymerů ( je speciálně vyvinutý pro zlepšení 
kluznosti a snížení tření ) je proto vhodný pro použití a správnou funkci 
dekontaminační hmoty - plastelíny Clay Grau Bar a Clay Blue Bar nebo 
také houby SmartClayBlock. Anebo jiných dekontaminačních hmot 
dostupných na trhu.  

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:  
 minimalizuje riziko poškrabání v průběhu dekontaminace, snadno se roztírá a leští.  

 šetrně čistí kontaminovaný a matný povrch laku od silniční špíny, prachu z brzdových 
destiček, průmyslového spadu, vodních skvrn, dehtu, téru a dalších nečistot.  

 stačí pouhé nastříkání na karoserii a po proceduře čištění (dekontaminace) rychlé vyleštění 
speciální Microutěrkou.  

 vytváří vzhled hlubokého mokrého lesku během několika sekund. Vše jde bez jakékoli 
zvýšené námahy anebo nepřiměřeného tlaku.  

 nemá žádné zabarvení, nezanechává fleky a šmouhy. Poskytuje dlouhodobou impregnaci 
laku a svěží „Bubble gum“ vůni. Impregnuje všechny části karoserie, plasty, těsnící gumy, 
sametky, pneumatiky a okna.  

 v kombinaci s čistící plastelínou ClayGrayBar, ClayBlueBar anebo také s houbou 
SmartClayBlock dokáže již zašlému a matnému laku vrátit původní barvu a lesk. A i u 
zachovalého laku karoserie dosáhnete dokonale čistého Top Glanz efektu jako u nového 
vozidla.  

 umožňuje použití i na přímém slunci aniž by na karoserii zůstaly zaschlé skvrny anebo 
šmouhy. 

 na rozdíl od konkurenčních přípravků na bázi saponátů nerozkládá dekontaminační hmotu 
a nesnižuje její životnost. 

NÁVOD K POUŽITÍ:  
 přípravek má Extrémní lubrikační schopnost v neředěném stavu. I po naředění přípravku 

destilovanou vodou v poměru 1:1 (doporučujeme pro zkušené uživatele) překoná svými 
schopnostmi většinu konkurence.  

 koncentrovaný přípravek lze aplikovat na ještě mokrý povrch vozu, kdy dochází k jeho přirozenému 
ředění. 

 před použitím přípravek důkladně protřepat. Usazování přípravku při skladování není na závadu. 
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2. BUTTER WET WAX CAR WAX –  WET  LOOK   SHINE – speciální leštěnka s Polymery a  

pravým Karnaubským voskem.  Poskytuje mokrý, hluboký lesk a nezanechává skvrny na 
plastových a pryžových částech automobilů.                            
 
Product Code : WAC_201_16   ( 16 oz )             
Product Code : WAC_201         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR                                                                                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Tento jedinečný, revoluční přípravek BUTTER WET WAX  „MÁSLO“ 

s obsahem přírodního karnaubského vosku po aplikaci a dokonalém 
rozleštěni speciální Microutěrkou poskytuje bezkonkurenční, hluboký 
lesk s efektem mokrého povrchu. Může se aplikovat na jakýkoliv 
syntetický vosk pro maximální zvýšení „wet look“ efektu jako ideální 
finální přípravek. Jedná se o zcela novou technologii, která se 
skládá ze speciální směsi polymerů, pryskyřic a čistého přírodního 
karnaubského vosku.  

BUTTER WET WAX neobsahuje žádné čistící anebo abrazivní přísady. 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU :  
 velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu 

 jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku   

 maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.  
 přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku. 

A to vše navíc s vůní banánu. 
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI : 
 před použitím přípravek důkladně protřepejte 

 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo. 

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  
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3. EXTREME TOP – COAT PAINT SEALANT – sealant s dokonalou kombinací syntetického 

sealantu a bílého karnaubského vosku. Zaručuje vysokou povrchovou odolnost a profesionální 
vysoký lesk. Tato nejvyspělejší nanotechnologie vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV, 
zažírání nečistot a antistatický povrch  bezkonkurenční životností. Je vrstvitelný a umožňuje 
aplikaci několika vrstev pro dokonalé konzistentní pokrytí.                                                                                                                                                     
 
Product Code : WAC_110_16   ( 16 oz ) 
Product Code : WAC_110         ( 1 Gal )  
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

Tento syntetický sealant je dokonalou kombinací 
nejvýkonnějšího sealantu (maximální ochrany) a bílého 
karnaubského vosku (extrémně vysokého lesku) v jednom. 
Tato ojedinělá směs zaručuje vysokou povrchovou odolnost, 
ochranu, extrémní lesk a zvedá tak profesionální detailing na tu                                                                             
nejvyšší úroveň. Tato nejvyspělejší Nanotechnologie obsahuje 
unikátní směs odolných polymerových sealantů z přírodních 
olejů, fluorované pryskyřice a bílého Brazilského karnaubského 
vosku nejvyšší kvality. Přípravek díky svému dokonalému 

složení vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV záření a zažírání nečistot do povrchu 
laku. Na  ošetřeném podkladu vytvoří tenkou ochrannou vrstvu a ta zabraňuje vytváření oxidaci 
způsobených chemickými látkami, které jsou rozptýleny v ovzduší i v průmyslovém spadu a které 
ulpěly na povrchu laku. Použitá směs s perfektní rovnováhou silikonových polymerů vytváří 
dokonale hladký, antistatický, povrch s bezkonkurenční životností, který zabrání kontaminaci 
povrchu, předčasnému stárnutí a blednutí laku. Zaručuje špičkovou ochrannou vrstvu, která 
odpuzuje vodu a povrchové nečistoty. Extrémní Top Coat funguje jako opalovací krém na ochranu 
laku. Navíc se dokonale váže na povrch laku a tím je vrstvitelný. Proto doporučujeme pro 
maximálně konzistentní pokrytí a dokonalou ochranu laku nanesení ještě jedné vrstvy přípravku. 
Poté je nutné dokonalé vyleštění Mikroutěrkou. Vrstvení přípravku prohloubí lesk a znásobí úroveň 
ochrany, aniž by docházelo ke zkreslení barvy laku karoserie. 
 

VÝHODY PRODUKTU : 
 vytváří neproniknutelný štít a dokonalou ochranu proti sálavému teplu v letním období 

 vytváří bezkonkurenční hluboký lesk s hlubokým mokrým efektem.  

 chrání proti UV záření, soli, kontaminacím ze vzduchu, sněhu, hmyz, silniční špíně, 
agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím.  

 hladký, antistatický povrch s bezkonkurenční životností, který odpuzuje vodu a prach. 

 je vrstvitelný - můžeme nanášet více vrstev pro dokonalý vzhled a větší ochranu  

 po aplikaci zanechává čerstvou vanilkovou vůni a nezůstávají zbytky produktu na 
gumových a plastových dílech automobilu. 

 vysoká odolnost vůči detergentům 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG 

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte. Aplikaci rozdělte na jednotlivé díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky a sealanty.  

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_110_16_Extreme_Top_Coat_p/wac_110_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_110_Extreme_Top_Coat_p/wac_110.htm


 
 

17 

4. M – SEAL PURE PAINT SEALANT - přípravek s Nano částicemi které dokonale  zaplní 

vzniklé praskliny a póry laku. Maximálně se váže na povrch, je vrstvitelný a umožňuje aplikaci 
několika vrstev sealantu. Vytváří dokonalý hladký, antistatický povrch se skleněným leskem 
s bezkonkurenční životností.  
 
Product Code : WAC_113_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_113         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                      
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

 M - Seal Micro Finish využívá nanočástice o velikosti 75000 x 
menší než je průměr lidského vlasu, které se zakomponují do 
struktury laku vašeho vozu a vytvářejí či obnovují neobyčejný lesk, 
ochranu a životnost. Přípravek díky svému dokonalému složení 
vytváří téměř neproniknutelnou ochranu proti UV záření a zažírání 
nečistot do povrchu laku. Přípravek při aplikaci nejdříve zaplní 
vzniklé praskliny a póry v laku a na takto ošetřeném podkladu 
vytvoří tenkou ochrannou vrstvu a ta  
zabrání vytváření oxidaci způsobených chemickými látkami, které 

jsou rozptýleny v ovzduší i v průmyslovém spadu a které ulpěly na povrchu laku. M-Seal se 
dokonale váže na podklad a je vrstvitelný. Proto doporučujeme pro maximálně konzistentní pokrytí 
a dokonalou ochranu laku nanesení ještě jedné vrstvy přípravku. Poté je nutné dokonalé rozleštění 
povrchu. Použitá mikro rafinovaná nanotechnologie vytvoří dokonale hladký, antistatický povrch 
s bezkonkurenční životností, který zabrání kontaminaci povrchu, předčasnému stárnutí a blednutí 
laku. Obsažené antistatické složky odpuzují částice prachu a snižují špinění laku. POUŽITÍ – 

přípravek lze použít na nové a ojeté vozidla, lodě, čluny, vodní skútry, užitková vozidla, motocykly, 
karavany, obytné automobily, na sklolaminát, letadla a jiné povrchy.  

VÝHODY PRODUKTU : 
 vytváří neproniknutelný štít a chrání proti sálavému teplu  

 vytváří bezkonkurenční hluboký lesk s mokrým efektem.  

 chrání proti UV záření, soli, kontaminacím ze vzduchu, sněhu, hmyz, silniční špíně, 
agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím.  

 M-Seal je vrstvitelný můžeme nanášet více vrstev pro dokonalý vzhled a ochranu 
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky a sealanty.  

 

 
 

 
 

 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_113_16_M_Seal_p/wac_113_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_113_M_Seal_1_Gal_p/wac_113.htm
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5. P40 - DETAILER + CARNAUBIA 1X – QUICK DETAILER SPRAY -  detaile s přírodním 

bílým Brazilským karnaubským voskem. Přípravek s vysokou čistící schopností, který nesmývá a 
obnovuje již dříve nanesené vosky. Možné použít jako extrémně snadno aplikovatelný rychlovosk. 
Poskytuje bezkonkurenčně vysoký lesk a dlouhodobou ochranu laku. 
 
Product Code : WAC_114_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_114         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                        
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru  

  
Tento P40 Detailer Spray jako jediný přípravek 
z Chemicalguys obsahuje přírodní ultra rafinovaný bílý, 
Brazilský karnaubský vosk. Pro Detailer kombinuje čistící 
vlastnosti prvotřídního detailingového spraye 
a bezkonkurenční lesk s dokonalou ochranou proti UV který 
poskytuje karnaubský vosk. P40 Detailer Spray obsahuje 
modifikované čisticí prostředky, které jemně odstraní 
nečistoty, oxidace, prach, skvrny od vody, otisky prstů a 

šmouhy. Aplikaci přípravku je možné provádět i na přímém ve stínu. Pravidelné použití tohoto 
spreje prodlouží životnost jakéhokoliv dříve naneseného vosku nebo sealantu. Je ideálně vhodný 
pro péči o vůz ošetřený některým z karnaubských vosků, protože ochrannou vrstvu nejen obnovuje 
a oživuje, ale zachovává i hluboký lesk specifický pro karnaubské vosky. Je možné ho použít i jako 
extrémně snadno aplikovatelný rychlovosk. Pro svoji vysokou čistící schopnost a maximální 
bezpečnost je použitelný i pro čištění silněji znečištěných a zaprášených povrchů bez vody - stačí 
nastříkat, nechat chvíli působit, aby aktivní složky pronikly vrstvou nečistoty a obalily 
prachové částice a následně setřít kvalitní mikrovláknovou utěrkou. Před použitím je nutné 
přípravek důkladně protřepat.  

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:  
 minimalizuje riziko poškrabání, v průběhu dekontaminace snadno se roztírá a leští.  

 šetrně čistí kontaminovaný a povrch laku od silniční špíny, prachu z brzdových destiček, 
průmyslového spadu, vodních skvrn, dehtu, téru a dalších nečistot.  

 stačí pouhé nastříkání na karoserii a po proceduře čištění (dekontaminace) rychlé vyleštění 
speciální Microutěrkou.  

 vytváří vzhled hlubokého mokrého lesku během několika sekund. Vše jde bez jakékoli 
zvýšené námahy anebo nepřiměřeného tlaku a zanechává svěží ovocnou vůni.  

 nezanechává fleky a šmouhy. Přidává lesk a zároveň poskytuje dlouhodobou impregnaci 
laku a impregnuje také všechny části karoserie, plasty, těsnící gumy, sametky, pneumatiky 
a okna. 

 umožňuje použití i na přímém slunci aniž by na karoserii zůstaly zaschlé skvrny anebo 
šmouhy. 

 čistí a chrání všechny lakované povrchy, laminát, karbon, ale i gumové a plastové části, 
sklo a kovy, chrom a díly z leštěného / broušeného hliníku.  

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        
 

 

 

 

 

 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_114_16_P40_Detailer_Spray_p/wac_114_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_114_P40_Detailer_Spray_p/wac_114.htm
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6. EXTREME SLICK SYNTHETIC – POLYMER  DETAILER – antistatický detailingový spray 

s okamžitým zvýšením lesku, minimálním třením a silnou ochranou před UV. Tvoří ultra - tenkou 
vrstvu ochrannou vrstvu s jasným povrchem na všech odstínech laku a je vynikající pro tmavé, 
černé a červené odstíny laků. 
 
Product Code : WAC_116_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_116         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

Tento plně syntetický Detailingový spray s tekutými lubrikačními 
polymery vyrobený na bázi kombinace pryskyřice a akrylových 
zvýrazňovačů lesku byl navržen pro okamžitou maximalizaci 
vzhledu. A to tak aby okamžitě vytvořil hluboký, zářivý lesk na 
jakémkoliv povrchu. Díky tomuto složení zanechává po 
vyleštění   hluboký, skleněný lesk s kluzkým, mokrým efektem,  
který má opravdu dlouhou životnost. Použití extrémně účinných 
lubrikantů činí z tohoto výrobku detailer s nejnižším 
koeficientem třením (snížení tření až o 75%). Tato vlastnost se 

promítá i do ošetřeného povrchu, který získává extrémní "kluzkost" a maximální antistatické 
vlastnosti. Antistatické složení nejen čistí, ale zároveň i minimalizuje usazování prachu (až o 50%) 
a ulpívání nepříjemných otisků prstů na ošetřeném povrchu. Výrazně snižuje riziko poškrabání 
jemné lakované plochy. Tvoří ultra - tenkou vrstvu ochrannou vrstvu s jasným povrchem na všech 
odstínech laku a je vynikající pro tmavé, černé a červené odstíny laků. Byl navržen a vyroben pro 
potřeby náročných perfekcionistů. 

MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI: 
Produkt má všestranné využití v kancelářích a domácnostech - obrazovky televizorů, mobilních 
telefony, tablety a PC včetně jejich obrazovek, dvířka kuchyňských linek, skleněné výplně na desky 
stolů, všechny ostatní lesklé, lakované a kovové plochy 

VÝHODY PŘÍPRAVKU: 
 přípravek lze bez problému aplikovat za vyšší vlhkosti či na přímém slunci  

 okamžitě zvýší vizuální efekt jakéhokoliv sealantu a vosku s minimální námahou. Stačí 
nastříkat a vyleštit. 

 všestranně použitelný na všechny lesklé plochy, včetně lakovaných ploch také sklo, 
karbon, plasty, chrom, nerez  

 maximální lubrikující a antistatické schopnosti s okamžitou účinností  

 vhodný jako lubrikant pro dekontaminační hmotu - plastelínu  

 obsahuje ochranné antikorozní složky 
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 
- přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky a sealanty.  

 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_116_16_Extreme_Slick_Synthetic_p/wac_116_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_116_Extreme_Slick_Synthetic_p/wac_116.htm


 
 

20 

7. BLITZ ACRYLIC SPRAY SEALANT ( Superior Sealant & Wax Booster ) - speciální 

zvýrazňovač lesku  jakéhokoliv vosku a Sealantu s obsahem akrylových polymerů a složek 
s odolností proti UV záření. Snadno se nanáší a rychle rozlešťuje.                         
 
Product Code : WAC_117_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_117         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

Přípravek BLITZ – je nová a současně nejdokonalejší světová 
technologie vyrobená na bázi směsi mikro - emulzifikovaných  
akrylových polymerů a zvýrazňovačů lesku, která vytváří vysoce 
lesklou a silnou ochrannou bariéru. Tato vrstva chrání povrch vozu 
před UV zářením, silniční špínou a škodlivými účinky každodenního 
provozu s extrémní dlouhodobou trvanlivostí. Zabraňuje po umytí 
vzniku vodních skvrn a po vyleštění dokonale odpuzuje vodu 
z povrchu laku. Dešťové kapky rychle a lehce klouzají z laku pryč. 
Přípravek je opatřený rozprašovačem. Ten zaručuje velmi snadnou a 

rychlou celoplošnou aplikaci na rozdíl od zdlouhavé a fyzicky velmi náročné aplikace tradičního 
vosku. Tato tmelová technologie je jednou z největších světových inovací v dokonalém ošetřování 
automobilů. Aplikovaný přípravek BLITZ okamžitě vsákne do laku a v několika sekundách vytvoří 
díky molekulám s vysokou odrazivostí světla ( reflexem ) vysoký zářivý  mokrý lesk s extra silnou 
ochranou. Dá se také aplikovat na všechny lakované povrchy, chrom a jiné kovy, také na disky a 
pneumatiky či jiné lesklé plochy dle potřeby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU : 
 přípravek nastříkneme v přiměřeném malém množství na každý lakovaný díl automobilu. 

Microutěrkou rozetřeme na rovnoměrně mikroskopicky tenkou vrstvu po celé ploše laku.                                                                                                                       

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo. Přípravek nanášejte zlehka a netlačte! 

 po malé chvíli celý povrch dokonale zlehka vyleštíme čistou Microutěrkou. Finální leštění 
začínáme od místa tam, kde jsme započali s nanášením přípravku 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU : 
 použitelný po umytí automobilu k vylepšení vzhledu jako samostatný produkt s trvanlivostí 

několika měsíců. 

 použitelný  jako rychlý zvýrazňovač lesku. 

 prodlužuje životnost ochranné vrstvy.                                                    

 prodlužuje životnost již aplikovaných vosků anebo akrylových  sealantů. 

 pokud je potřeba úspory času použijeme jej jako plnohodnotný sealant. 

 minimální spotřeba, jednoduchá aplikace – nanášení  a snadné, velmi  rychlé leštění do 
finálního lesku. Maximální výsledný efekt - vysoký lesk s mokrým hlubokým efektem. 

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.chemicalguys.com/paint_protection_paint_protection_SPRAYABLE_p/wac_117_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Auto_Detaling_Express_paint_sealant_Spray_p/wac_117.htm
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8. JETSEAL 109 SUPER  ACRYLIC  SEALANT  FORMULA - speciální antikorozní Sealant 

na bázi Nano technologie bez abrazivních částic. Poskytuje nejvyšší finální lesk s dlouhodobou  
ochranu laku proti UV, soli a agresivnímu prostředí. Vytváří velmi lesklý a odolný film 
s maximálním efektem u černých a tmavých laků.  
 
Product Code : WAC_118_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_118         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

JetSeal 109 je výjimečný antikorozní sealant poskytující nejlepší 
možný vzhled a dlouhodobou ochranu laku. Nabízí hladký a lesklý 
konečný efekt a ochranu před těmi nejagresivnějšími vlivy prostředí, 
jako je sůl, UV záření a kyselé deště. Byl původně vyvíjený pro použití 
v leteckém průmyslu. S využitím akrylové nanotechnologie se váže na 
lak na molekulární úrovni a vytváří velmi odolný, ultra lesklý finální film 
s dlouhou trvanlivostí. Neobsahuje abrasivní složky, vosky, teflon ani 
silikon. Schopnost navazovat se na molekulární úrovni dává tomuto 

produktu vlastnosti nedosažitelné klasickými recepturami. Použitelný na lak a díly z karbonu, 
laminátu, sklolaminátu, leštěného hliníku, chromu, uhlíková vlákna, slitin a dalších neporézních 
materiálů včetně skla. Neodlupuje se, nepraská, nežloutne. Přípravek se nanáší ve 2 vrstvách, aby 
se zajistilo jeho dokonalé celoplošné pokrytí. 

VÝHODY PŘÍPRAVKU: 
 dokonalá ultimativní ochrana před slunečním zářením – UV a agresivním prostředím 

 zářivý lesk s mokrým efektem  s dlouhodobou antikorozní impregnací   

 vrstvitelný pro maximalizaci ochrany a lesklého povrchu  

 vhodný pro černé a tmavé laky  - pro maximální hloubku lesku můžete použít 5050 leštěnku 
Limited Series anebo Pete’s 53 – vrstvitelný.                                                       

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        
 

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI :  
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo. 

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky a sealanty.  

 

 
 
 

 
 

 



 
 

22 

9. SPEED WIPE SPRAY QUICK SHINE – antistatický, plně syntetický detailingový spray bez 

přírodních vosků k odstranění silniční špíny, nečistot, otisků prstů a šmouh. Poskytuje vysokou UV 
a antistatickou ochranu, zabraňuje stárnutí a blednutí laku. Použitelný na všech lesklých 
materiálech. Vysoký lesk s dlouhodobou impregnací 
 
Product Code : WAC_202_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_202         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru                

Vintage Speed je zcela nový, rychlý, plně syntetický 
detailingový spray bez přírodních vosků s vysokým obsahem 
zvýrazňovačů lesku a polymerů na akrylové bázi. Rychle a 
snadno odstraňuje silniční špínu a nečistoty, prach, otisky 
prstů a šmouhy. Obsahuje účinné UV filtry zabraňující stárnutí 
a blednutí laku a také vysoce účinné lubrikující antistatické 
složky snižující tření na povrchu a ulpívání prachu. Vhodný pro 
všechny druhy osobních či nákladních automobilů a jejich 

laků, motocyklů, lodí, letadel a vrtulníků. Pouhým nástřikem přípravku a vyleštěním Microutěrkou 
můžete dosáhnout dokonalé čistoty a vytvoření nádherného mokrého lesku na laku, jakémkoliv 
lakovaném povrchu, chromu, nerezové oceli, leštěném hliníku, plastu, imitaci přírodního dřeva a 
také skle. Velmi úspěšně používaný také v Show Roomech na odstraňování prachu a obnovu 
lesku vystavených vozidel.  

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: nastříkejte jej na ošetřovaný povrch a jemně odstraňte nečistoty pomocí 
mikroutěrky a poté čistou Mikroutěrkou vyleštěte do vysokého lesku. Přípravek okamžitě zanechá 
na povrchu tenkou antistatickou prachu a oděru odolnou ochrannou vrstvu, která dlouhodobě  
vytváří hluboký mokrý lesk na jakékoliv barvě laku a lesklém povrchu. 

VÝHODY PŘÍPRAVKU 
 příjemná vůně Chery                                                                                                                                           

 maximálně univerzální produkt pro všestranné použití.                                                                       

 nezanechává šmouhy a maximálně zdůrazňuje hloubku a čistotu lesku.                               

 maximálně snadné použití - stačí nastříkat a setřít, bez složitého rozlešťování.                                     

 obsahuje vysoce účinné antistatické lubrikující složky snižují tření povrchu až o 75% a 
ulpívání prachu až o 50%. Povrch je velmi "kluzký" i na dotek ruky                                                                   

 použitelný na lakované plochy, stejně tak i na sklo, karbon, laminát, chrom.                                 

 možné ředění až 1:3 při použití jako lubrikant pro dekontaminační hmotu. (Pro odstraňování 
nečistot však používat v zájmu maximální bezpečnosti neředěný.)  

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chemicalguys.com/Vintage_Series_Speed_Wipe_Quick_Detailer_p/wac_202_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Vintage_Series_Speed_Wipe_Quick_Detailer_p/wac_202.htm
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10. SS6 SECOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM - jediný přípravek na světě 

vyrobený patentovanou pokročilou hybridní technologií s vysokým obsahem sekundárních 
polymerů který  má životnost několik let, je plně syntetický a chrání lak před UV, oxidací a 
nečistotami. Vytváří neproniknutelný štít, který je dlouhodobě odolný a lesklý jako sklo.                                                                                                                                    

Product Code : WAC_224_02       ( 250 g  )                                                                           

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Obsah základního balení s dávkovačem  –  250 g 

SS6 SECOND SKIN je jediný a nejvyspělejší světový přípravek který je 
vyroben tak, aby okamžitě vytvořil za pomoci sekundární polymerů 
ochrannou vrstvu na laku s bezkonkurenční trvanlivostí a brilantním 
leskem. Tato ochranná vrstva aplikovaná na povrch laku se během 
několika minut váže na povrch a vytváří pevný povlak, který ho chrání před 
UV zářením, oxidací a  znečištěním. Tento revoluční Nano povlak na bázi 
nátěru přilne k povrchu a vytvoří štít, který je dlouhodobě odolný a hladký 
jako sklo. Patentovaná hybridní technologie používaná v leteckém 

průmyslu odolává vodě, nečistotám, UV záření a využívá také patentované Color Enhancing 
Technology která rozzáří jakýkoliv odstín barvy laku a každého lesklého povrchu. Vytvořená 
bezkonkurenční ochrana touto jedinou autokosmetikou svého druhu trvá i několik let. Slouží jako 
dokonalý podklad k vrstvení – nanášení přírodních vosků a sealantů.   

VÝHODY PŘÍPRAVKU:  
 dlouhodobá ochrana a hluboký lesk laku. 

 pokročilý hybridní nátěr s dlouhodobou ochranou proti UV+IR záření, silniční špíně a 
nečistotám, vlkosti a vodě  

 dává vyniknout každému odstínu laku a rozjasní každou barvu do zářivých odstínů.         - 
přípravek byl vyvíjen pro letectví a kosmonautika ve spolupráci s oddělením pro 
dlouhodobou ochranu povrchů.  

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 používejte velmi malé množství přípravku, protože jeho speciální konzistence je velmi 
koncentrovaná a účinná. 

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části                                                                        

 přípravek nechejte chvíli zavadnout cca 20 minut stejně tak při aplikaci 2 vrstvy                                                                       

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_224_02_SS6_Second_Skin_p/wac_224_02.htm


 
 

24 

11. PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX - Liquid Crystal polymer White 

Carnauba – unikátní směs olejů, kapalných krystalických polymerů a bílého Brazilského 
karnaubského vosku. Vosk speciálně vyroben pro metalické a tmavé laky s dlouhodobou 
impregnací a dokonalou ochranou proti UV+ IR, tvoření vodních skvrn a špínou. Vytváří efekt 
hlubokého, mokrého lesku.  
 
Product Code : WAC_300       ( 250 g )  

EXTERIÉR  

Obsah základního balení  –  250 g 
 

Tento přípravek je určen pro automobilové nadšence, kteří rádi 
pracují s ručně vyrobenými přírodními vosky a požadují 
maximální efekt „mokrého“ lesku. Při výrobě byly použity jenom 
ty nejlepší suroviny jako je emulgovaný mandlový, kokosový, 
banánový a propolisový olej v kombinaci s 53% bílého 
Brazilského karnaubského  vosku. Přírodní materiály vytváří 
měkký, teplý lesk a dávají dokonale vyniknout odstínu jakékoliv 
barvy laku s brilantním vysokým leskem. Tato unikátní směs 
olejů a kapalných krystalických polymerů je speciálně vyvinuta 

pro zvýšení lesku u tmavých a metalických laků. Vytvořená hydrofobní vrstva dokonale chrání lak 
vozidla jako štít před tvorbou vodních skvrn, UV + IR, silniční špínou a znečištění, které by mohlo  
poškodit lesk  laku.  

VÝHODY PŘÍPRAVKU: 
 speciálně vyrobený vosk pro tmavé a metalické laky 

 rychlá a snadná aplikace 

 brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější. 

 odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Usnadňuje údržbu  
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu. 

 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: tato unikátní směs je vyrobena  tak aby se po nanesení přípravku 
nemuselo čekat jako u jiných vosků na zavadnutí a finální leštění se mohlo provádět ihned. Tento 
nadčasový vosk lehce vetřete do pěnového aplikátoru a naneste tenkou vrstvu na plochu laku. 
Ihned jej vyleštěte do brilantního lesku.  Vysoký obsah Brazilského karnaubského vosk 53% 
dokonale odráží UV záření a chrání lak proti vyblednutí a zešednutí. Receptura je specialitou 
Chemicalguys a dědí se z generace na generaci.  

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI: 

 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu 
přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                                                                                                                          

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  

 
 

 
 

 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/WAC_300-2.jpg
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12. YELLOW  PASTE  WAX  WITH  PINA COLADA SMELL  XXX - ručně vyráběný přírodní 

vosk pro entusiasty a nadšence kteří rádi pracují s přírodními vosky a vyžadují efekt hlubokého 
„mokrého“ lesku. Aplikuje se v několika vrstvách - vrstvitelný. Obsahuje nejlepší bílý Brazilský vosk 
a žlutý karnaubský vosk. Rychle se aplikuje, brilantně zvedá lesk a dává plně vyniknout barvě laku. 
Neobsahuje syntetické vosky. 
 
Product Code : WAC_301       ( 250 g )                                           

EXTERIÉR                                                                                                                                           
Obsah základního balení  –  250 g 
 

Tento přípravek je určen pro automobilové nadšence, kteří rádi pracují 
s ručně vyrobenými přírodními vosky a požadují maximální efekt hlubokého 
„mokrého“ lesku. Je vhodný pro přípravu vozidel na tuningové srazy a jiné 
podobné příležitosti. Při výrobě tohoto tvrdého vosku, který obsahuje 47 % 
přírodního vosku, byl použit nejlepší Brazilský bílý vosk (90%) a žlutý 
karnaubský vosk (10% ) a obohacen o syntetické LTI polymery které 
umožňující vrstvení – nanášení 2-3 vrstev na sebe  a vytváří nejhlubší, 
mokrý lesk na vozidle. Zároveň  prodlužují životnost ochranné vrstvy na 
několik měsíců a zvyšují maximálně odolnost vůči přírodním živlům. Pokud 

chceme vytvořit maximální ochranu povrchu laku bez syntetických seaalantů můžeme přípravek 
Yellow Paste Wax nanášet ve 2 anebo 3 tenkých vrstvách. Při aplikaci několika vrstev je optimální 
vyčkat alespoň 20 až 30 minut než budete nanášet další vrstvu. Vše v závislosti na teplotě ( počasí 
a daných podmínkách ) a samotném povrchu laku. Profesionální produkt se musí aplikovat a 
používat správně jinak nedosáhneme požadovaného výsledného efektu. Pro ještě dokonalejší 
efekt a trvanlivost můžete aplikovat jako základní vrstvu pod tento vosk některý ze sealantů.  

VÝHODY PŘÍPRAVKU: 
 speciálně vyrobený vosk  pro jednorázovou aplikaci  i pro aplikaci několika vrstev. 

 rychlá a snadná aplikace - přípravek můžete aplikovat i na přímém sluníčku.                                                                                                               

 brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.                                        

 odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Usnadňuje údržbu vozidla. 
 obsahuje pouze přírodní Brazilský a karnaubský vosk a LTI polymery, neobsahuje 

syntetické vosky.  
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny / Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                                                                                                                           

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části                                                                          

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 pokud se nanáší více vrstev (vrstvení) počkejte mezi jednotlivými aplikacemi min. 20-30 
min - záleží na daných podmínkách. 

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou 
Microutěrkou dokonale vyleštit 

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  

 
 

 

http://www.chemicalguys.com/XXX_Hardcore_Carnauba_Paste_Wax_p/wac_301.htm
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13. 5050 LIMITED SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX v 2 CHROME - speciální leštící 

vosk vyrobený v limitované sérii, na základě speciální receptury  a pro 100% dodržení výrobních 
postupů probíhá samotná výroba 8 dnů ručně.       
                            
Product Code : WAC_302       ( 250 g )                                           

EXTERIÉR                                                                                                                                           
Obsah základního balení  –  250 g 
 

Tento přípravek byl vyroben na základě dlouhodobých zkušeností, 
dat a požadavků profesionálních znalců - perfekcionistů, kteří se 
zabývají detailně hlubokým a brilantním bezkonkurenčním leskem 
laku karoserie který aktivně reaguje na měnící se světlo. 5050 
CONTOUR PASTE WAX svojí kvalitou a technologickou 
dokonalostí daleko převyšuje  podobné produkty na světovém trhu. 
Vyrábí se v limitované sérii a výroba probíhá ručně, aby se zaručila 
nejvyšší kvalita a přesně se dodržely výrobní postupy. Samotná 
výroba produktu trvá 8 dnů včetně plnění do teplotě odolných obalů 

a 24 hodinového ochlazování. Každá plechovka je opatřená výrobním číslem a podpisem 
zodpovědného pracovníka. Po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových 
dílech automobilu.                                                                                        

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru )  nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                                                                    

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch 
Microutěrkou dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  
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14. WHEELS  GUARD  WHEEL - speciální čistič a vosk pro maximální ochranu a lesk všech 

typů kol - lakovaných, chromovaných, nerezových i choulostivých kol z leštěného hliníku a 
antistatickou ochranou. 
Product Code : WAC_303   ( 8 oz )       ( 250g )                                                                                       
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení ( 8 oz ) – 250 g 

Wheel Guard je speciální iontový, antistatický produkt pro čištění, leštění a 
maximální ochranu všech typů kol – lakovaných, chromovaných, nerezových 
i choulostivých kol z leštěného hliníku.  Obsahuje mikroskopické syntetické 
čistící kuličky, které obklopí částice prachu, nečistot či jiných kontaminací 
oddělí je od povrchu a díky vysokému obsahu akrylátových maziv, které 
snižují tření, nedojde k žádnému poškrabání povrchu. Proto můžeme  
snadno a bezpečně Microutěrkou ošetřovaný povrch disků dekontaminovat 
a vyleštit. Díky této technologii dokážeme z kol rychle odstranit oxidace a 
odolné či zažrané nečistoty. Všem těmto ošetřeným povrchům dodává 

Wheel Guard maximální mokrý lesk a trvanlivou impregnaci - ochranu - před znečištěním 
brzdovým prachem, asfaltem a dalšími nečistotami. Obsahuje antistatické složky snižující špinění 
kol. Takto ošetřená kola se extrémně snadno čistí a vysoká vody odpudivost zjednodušuje sušení 
kol a minimalizuje vznik skvrn po tvrdé vodě. Přípravek maximálně prodlužuje životnost povrchu 
kol a disků. Při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které 
nesmývají vosky.  
  
 

15. CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX – prémiový Karnaubský vosk 

účelově vyrobený pro maximální vzhled a efekt všech sportovních, tunningových a jiných 
výjimečných vozů. Dává vyniknout všem odstínům laku s výsledným křišťálovým leskem. 
Product Code : N_00P6   ( 8 oz )           ( 250g )                                                                                    

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení ( 8 oz ) –  ( 250 g ) 

Unikátní směs čistého karnaubský vosku prémiové třídy obsahující 
6 x rafinovaný bílý Karnaubský vosk nejvyšší kvalitativní třídy 
obohacený o nejčistší přírodní oleje. Byl vyroben s mimořádnou 
schopností dát vyniknout všem tónům laku při pozorování pod 
různými úhly a za různých světelných podmínek. Barva vozu se po 
vyleštění na jasném slunci transformuje do jasného křišťálového 
lesku. Tato nejnovější generace Karnaubských vosků a přírodních 
olejů je odolnější a trvanlivější než srovnatelné výrobky na 
světovém trhu. Je to výrobek, který snese nejpřísnější srovnání s 

několikanásobně dražšími karnaubskými vosky luxusních světových značek. 

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI: 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny / Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo. 

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části                                                                          

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou 
Microutěrkou dokonale vyleštit 

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/N_00P6-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_Wheel_Guard_WheelWax_Rim_Cleaner_p/wac_303.htm
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16. BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR - prémiový Karnaubský vosk účelově 

vyrobený pro maximální vzhled a efekt všech černých a tmavých sportovních, tunningových a 
jiných výjimečných vozů. 
 
Product Code : WAC_307   ( 8 oz )            ( 250g )                                                                                  

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení ( 8 oz ) –  ( 250g ) 
 

Přípravek Black - vosk byl speciálně navržen pro zvýšení 
hloubky a lesku černých laků a k tomu aby posunuly jejich lesk 
na nejvyšší úroveň dokonalosti.  Unikátní studený výrobní proces 
umožňuje udržování ochranných super polymerů v jejich 
nejsilnější molekulární stavu, kdy zaručují maximální odolnost 
proti UV záření, odpuzují nečistoty obsažené vzduchu, vodě a 
všechnu silniční špínu. Tento unikátní vosk používá syntetické 
polymery, které se vážou dokonale k povrchu a vytváří trvalý 
ochranný štít. Ochrana černých a tmavých barev laku je velmi 

důležitá protože pokud jsou dlouhodobě vystaveny tvrdému UV záření tak ultra černé molekuly 
černého laku vlivem zabarvení odrazu světla vyblednou a lak se stává matným. Polymery 
navázané na povrch laku vytváří ochrannou vody odpudivou vrstvu a činí mytí auta rychlejší a 
jednodušší. Voda jednoduše sklouzne z povrchu, tím snižuje dobu schnutí a zabraňuje vzniku 
vodních skvrn. Black byl navržen tak aby se rychle a snadno aplikovat ručně anebo strojově.  

VÝHODY TOHOTO DOKONALÉHO PRODUKTU: 
 rychlá a snadná aplikace 

 po aplikaci se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou 
ochrannou vrstvu. Po vytuhnutí odolává až 150 stupňům C a tím vytváří bohatou 
rezervu v letním období. 

 odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Usnadňuje údržbu 
vozidla. 

 extrémní trvanlivost až po dobu 1 roku.  
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu 

přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                     

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části. 

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou 
Microutěrkou dokonale vyleštit 

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  

 
 
 
 
 

 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/WAC_307_1-2.jpg
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17. LAVA – LUMINOUS  GLOW  INFUSION - spektrum oslnivé záře - speciálně vyvinutý vosk 

pro maximální posílení hloubky lesku a zvýraznění jakékoliv odstínu barvy laku. A to všechno 
s maximální odolností proti extrémním povětrnostním podmínkám a vůní pomeranče. 
 
Product Code : WAC_310   ( 8 oz )     ( 250g )                                                                                           
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          

Obsah základního balení ( 8 oz )  
 

Lava je nejnovější přípravek v oblasti technologií ochrany barvy a 
zvýraznění barevného odstínu laku. Byla navržena a vyrobena tak aby dala 
vyniknout každému odstínu barvy. Lava rozjasní každý odstín laku do 
nových zářících odstínů a červenou rozzáří a ta bude více zářivě červená, 
žlutá bude více sytá, modrá více blankytná. Bílá a stříbrná bude mít 
ohromující mokrý lesk a hloubku. Tento vosk je skutečný požitek aplikovat a 
radost pozorovat hru barev po vyleštění. Přípravky Lava jsou navržen tak, 
aby vydržely všechny extrémní podmínky prostředí a zajistily maximální 

ochranu laku automobilu. Zároveň odpuzují vodu, která rychle stéká s karoserie. Po nanesení na 
lak se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou ochrannou vrstvu. 
Díky vysoké teplotě tání odolává extrémním teplotám až do 150° C, tedy s bohatou rezervou i při 
letním sluncem rozpálenému laku, aniž by docházelo ke změně jeho molekulární struktury a 
ztrácel tak cokoliv ze svých vlastností. Luminous Glow infuze – posouvá a vylepšuje kvalitu a 
jasnost barev do zcela jiné dimenze… 

VÝHODY TOHOTO DOKONALÉHO PRODUKTU: 
 rychlá a snadná aplikace      
 po aplikaci se vosk v reakci se vzduchem vytvrzuje a vytváří maximálně houževnatou 

ochrannou vrstvu. Po vytuhnutí odolává až 150 stupňům C a tím vytváří bohatou rezervu 
v letním období. 

  zvedá barvy laků na zcela jinou úroveň. Odstíny barvy jsou jasnější plnější a zářivější.                                        
 nano technologie a syntetická receptura zajišťuje maximální vazbu k laku a zcela Ultra 

hladký povrch 

 odpuzuje vodu a nečistoty a je vysoce odolný proti UV záření. Usnadňuje údržbu vozidla. 
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste zlehka tenkou vrstvu 

přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna  

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                                                                                             

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 aplikaci rozdělte na jednotlivé části – díly karoserie.   

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou 
Microutěrkou dokonale vyleštit 

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají 
vosky.  

 
 
 
 

 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Lava_Luminous_Glow_Infusion_Epic_Shine_Formula_p/wac_310.htm
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18. VINTAGE CLASSIC PASTE WAX - speciální přípravek vyrobený z přírodního Brazilského 

karnaubského vosku a výtažků z citrusových plodů pěstovaných pouze v Kalifornii pro dosažení 
brilantního lesku na jakémkoliv laku a jeho odstínu. Určeno pro profesionály, entusiasty a 
nadšence kteří rádi pracují s přírodními vosky. Rychle se aplikuje, vytváří vysoký, zářivý lesk a 
dává plně vyniknout barvě laku. Neobsahuje syntetické vosky. 
 
Product Code : WAC_312   ( 8 oz )     ( 250g )                                                                                           
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          

Obsah základního balení ( 8 oz )  
 
Leštící vosk Classic Paste Wax vyvinutý společností Chemical Guys je 
přírodní karnaubský vosk který je vyrobený tradiční technologií a 
smícháním Brazilského karnaubského vosku s extrakty z nejlepších 
kalifornských citrusových plodů které maximálně zvyšují finální lesk. Tato 
dokonalá kombinace zaručuje vytvoření kvalitního pastového vosku 
se schopností vytvořit výjimečně zářící brilantní lesk na jakémkoliv laku a na 
každém odstínu barvy. Tento hluboký a třpytivý lesk zvyšuje přirozenou 
krásu vozidla. Ruční výroba tohoto vosku trvá celých 6 dnů než se dosáhne 
jeho požadované dokonalosti. Přípravek je určen pro profesionály, 

entusiasty a detailery nadšence. Přírodní Brazilský slonovinový karnaubský vosk se k ošetření laků 
používá téměř 100 let a nachází se jen v omezeném počtu karnaubských palem.  

VÝHODY PŘÍPRAVKU : 
 speciálně vyrobený vosk pro jednorázovou aplikaci i pro aplikaci několika vrstev po sobě 

 rychlé a snadné nanášení a leštění - přípravek můžete aplikovat i na přímém sluníčku. 

 brilantně zvedá lesk laků a odstíny barvy jsou poté mnohem jasnější plnější a zářivější. 

 odpuzuje vodu a nečistoty, je vysoce odolný proti UV záření, chrání lak proti vyblednutí, 
změně odstínu barvy, zaschlým skvrnám od vody a znečištění které snižuje lesk laku. 
Celkově tak usnadňuje údržbu vozidla. 

 obsahuje pouze přírodní Brazilský karnaubský vosk a přírodní extrakty, neobsahuje 
syntetické vosky. 

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu a je 
cítit svěží citrusová vůně. 

POSTUP PŘI RUČNÍ APLIKACI : 
 na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu 

přípravku pěnovým aplikátorem WAX APPLICATORS kód: ACC_ 113_01 anebo THE  
GRIPPER  APPLICATOR  SYSTEM  W  kód: ACC_ 2004 a případně také polštářkem z 
kvalitní bavlny/Mikrovlákna  MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE kód : 
MIC_292_01 

 doporučujeme také použít i jiné aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte pohybem ruky vlevo a vpravo. 

 přípravek na lakovaný povrch nanášejte zlehka a netlačte 

 aplikaci proveďte jednorázově na celou lakovanou plochu karoserie 

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  - cca 20 min 

 pokud se nanáší více vrstev (vrstvení) počkejte mezi jednotlivými aplikacemi minimálně 20-
30 min - záleží na daných podmínkách. 

 ihned po dokončení celoplošné aplikace a 20-ti minutovém zavadnutí je nutné povrch 
dokonale vyleštit měkkou Mikroutěrkou MICROFIBER TOWEL ORANGE kód : MIC 721_01 
anebo  MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE kód : MIC_1100_01 

 při následných mytí vozidla po provedené aplikaci vždy používejte pouze šampony 
z nabídky ChemicalGuys které nesmývají vosky a zvyšují (doplňují) jejich lesk.! A to jsou 
CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER  kód: CWS_302_16 anebo Mr. PINK SUPER SUDS 

SHAMPOO kód: CWS_402_16 
 

http://www.chemicalguys.com/Classic_Paste_Wax_p/wac_312.htm
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POUŽITÍ TOHOTO  VOSKU  PŘI  STROJOVÉ  APLIKACI: 
 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 

asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kod : CLY_202_180 GR a za použití Lubrikačního 
přípravku kód : WAC_CLY_100_16 

 vosk nanášíme vždy pouze ruční aplikací  některým z pěnových aplikátorů 

 při finálním strojovém leštění naneseného a zavadlého vosku pracujeme vždy maximálně 
na ploše 0,6m x 0,6m. Pro toto leštění je vhodný  leštící finální kotouč  HEX - LOGIC 
FINISHING RED kód: BUFX_107HEX6. 

 průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku. 

 při leštění používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 2800 - 3600 otm/min dle potřeby 

 k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!! 

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa Poté 
plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme Thickness Microfiber kod : MIC_1100 
a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme. 

 lak je po aplikaci lesklý a díky nanesené vrstvě vosku odolný proti běžnému poškrabání. 
 
 

19. ECOSMART –  WATERLESS DETAILING SYSTEM - 100% HYPER CONCENTRAT - je 

unikátní přípravek pro mytí automobilů, motocyklů a jiných povrchů bez použití vody. Vhodný 
všude tam kde není voda dostupná anebo není kanalizace napojena na předepsanou čističku 
odpadních vod.( EKOLOGIE ) 
 
Product Code : WAC_707         ( 1 Gal )  

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
ECOSMART - je první světový detailingový přípravek svého druhu který 
umožňuje umytí automobilu, motocyklu a jiných povrchů bez použití vody.  Je 
vyroben tak aby bezpečně odstranil nečistoty a kontaminace z povrchu bez 
poškození, anebo poškrabání lakovaného povrchu (suché mytí). Je to inteligentní 
chemie, která funguje metodou nastříkat a setřít na jakékoli ploše – části vozidla, 
včetně skel, kol, plastů, motorových prostorů, podvozků i kovových povrchů. Je to 
unikátní směs Hyper - povrchově aktivních látek sealantů ( NANO ) + Brazilského 
Karnaubského vosku a jemných přísad s mazivy. Jakmile se nastříká na povrch, 

dokáže zvednout + emulgovat nečistoty od povrchu, které obalí přísadami a mazivy a tím zabránit 
poškrabání povrchu. Poté se můžou nečistoty snadno odstranit pomocí speciální Microutěrky a za 
použití přesně určené stírací technologie. Lubrikační složky umožňují Microutěrce lehce klouzat, 
zároveň dekontaminují povrch, dávají laku dokonalý vzhled a brilantní lesk s dlouhodobou 
impregnací. ECOSMART odstraňuje bezpečně nejen prach a mírné znečištění ale i bláto a zašlou, 
těžkou špínu. ECOSMART  je 100% koncentrovaný přípravek - minimální poměr ředění 01:08 (1díl 
přípravku a 8 dílů vody) a dále dle potřeby. Doporučujeme používat upravenou pitnou vodu 
z kohoutku. Přípravek je biologicky rozložitelný a pH neutrální. 
Tento přípravek patří k nejlepším světovým produktům svého druhu v dané kategorii. Není to 
jenom přípravek pro suché mytí ale je to celý detailingový proces při kterém se lak myje, 
dekontaminuje, voskuje a při stírání leští.   

VLASTNOSTI TOHOTO REVOLUČNÍHO PŘÍPRAVKU :  
 je to čistící ( mycí ) a leštící ( vosk + Sealant )  přípravek v jednom balení 

 rozpouští a emulzifikuje (zapouzdřuje) nečistoty, lubrikuje povrch a zajišťuje tak bezpečné 
použití a vynikající výsledky bez poškození laku. 

 obsažená kaolinová suspenze v přípravku odstraňuje stopy vodního kamene a další 
kontaminanty 

 zanechává ochrannou vrstvu směsi syntetického a karnaubského vosku, poskytuje 

účinnou UV ochranu.                           
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 zanechává perfektní lesk srovnatelný s nejlepšími vosky.       

 vyčištěný povrch má velmi dobré hydrofobní vlastnosti (odvod vody).                                                     

 obsahuje silné antistatické složky, které snižují následné ulpívání prachu na povrchu 
karoserie. 

 netoxický, biologicky odbouratelný s velmi příjemnou vůní.                                                                         

 vhodný na jakýkoliv nesavý materiál - lak, sklo, chrom, kola, plasty, gumu. Všechny tyto  

 povrchy čistí a impregnuje s dlouhodobou ochranou. 
 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.          

 
 

EXKLUZIVNÍ VÝHODY PŘÍPRAVKU: 
základní výhoda - možnost jeho použití „kdekoliv a kdykoliv“. 

 dokonalá technologie pro rychlé "umytí" slabě znečištěného vozu (1 x týdně) třeba přímo 

v garáži anebo na parkovišti.                                                                                                       

 může být součástí povinné výbavy na každou cestu společně s kvalitní Microutěrkou 
k okamžitému použití kdekoliv a kdykoliv.   

 je to ideální přípravek k akutnímu odstranění hmyzu z jinak čistého vozu ihned po 

jízdě. Pro toto použití je přípravek extrémně účinný. Je ideální i na dočištění zaschlých a  

 odolných zbytků hmyzu po běžném mytí vozu. Na rozdíl od speciálních odstraňovačů 
hmyzu se neoplachuje, není agresivní a nesmývá  ochrannou voskovou vrstvu !         

 ideální rovněž na čistění mezidveřních prostor po běžném mytí vozu a všech povrchů 
v motorovém prostoru. I tyto plochy získají perfektní lesk a ochranu.                                                  

JE TO Produkt #1 pro Motorkáře a jejich klenoty ! 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

 ECOSMART Concentrate se před použitím ředí destilovanou vodou v poměru 1:7 a je nutné 

ho důkladně protřepat – promíchat !!                                                                                  

 z jednoho balení ( 1 Galon ) vyrobíme  30,4 l hotového produktu RU.                                                                                         

 nedoporučujeme najednou ředit více než aktuálně požadované množství.                              

 přípravek nastříkejte odshora dolů přímo na znečištěný povrch, nechte chvíli působit, aby 
se dostatečně penetroval do vrstvy nečistot. Poté povrch šetrně stírejte mikrovláknovou 
utěrkou. Po setření hrubé špíny Microutěrku otáčejte na její další čisté plochy a v závislosti 
na stupni znečištění postup zopakujte. Stírání začínáme od střechy směrem dolů po 
jednotlivých částech karoserie. Jako poslední si necháváme přední nárazník, zadní 
nárazník, podběhy a prahy.                                                                                                                                 

 doporučujeme používat vysoce kvalitní mikrovláknovou utěrkou, ideálně s dlouhým 
vlasem. Nejlépe z profesionální nabídky ChemicalGuys. Mikrovláknovou utěrku vždy 
přeložte na čtvrtiny. Získáte tak celkem osm čistých pracovních ploch z jedné utěrky.                                                                                                                                             

 při čištění malých ploch (mezidveřní a motorové prostory) je možné produkt aplikovat přímo 
na utěrku.                                                                                                                                        

 nakonec povrch vytřete do sucha a vyleštěte čistou Microutěrkou. Nenechávejte produkt 
zaschnout.                                                                                                                         

UPOZORNĚNÍ :  

 pokud bude povrch silně kontaminovaný nečistotami,  ponechejte přípravek chvíli působit a 
nástřik celoplošně zopakujte.                                                                                                            

 nezapomínejte při stírání neustále kontrolovat znečištění utěrky a včas ji otáčejte.                               
 vždy dodržujte stanovený postup pro stírání, jinak dojde k nechtěnému poškození laku.!!! 
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20. ECOSMART  RU – WATERLESS DETAILING SYSTEM – READY TO USE - je unikátní 

přípravek pro mytí automobilů, motocyklů a jiných povrchů bez použití vody. Vhodný všude tam 
kde není voda dostupná anebo není kanalizace napojena na předepsanou čističku odpadních vod. 
( EKOLOGIE ) 
 
Product Code : WAC_707RU_16   ( 16 oz )        
Product Code : WAC_707RU         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

EKOSMART RU – tento ředěný koncentrát ve výrobcem  předepsaném 
poměru je první světový detailingový přípravek svého druhu který 
umožňuje umytí automobilu, motocyklu a jiných povrchů bez použití 
vody.  Je vyroben tak aby bezpečně odstranil nečistoty a kontaminace 
z povrchu bez poškození, anebo poškrabání lakovaného povrchu ( 
suché mytí ). Je to inteligentní chemie, která funguje metodou nastříkat 
a setřít na jakékoli ploše – části vozidla, včetně skel, kol, plastů, 
motorových prostorů, podvozků i kovových povrchů. Je to unikátní 
směs Hyper - povrchově aktivních látek sealantů ( NANO ) + 

Brazilského Karnaubského vosku a jemných přísad s mazivy. Jakmile se nastříká na povrch, 
dokáže zvednout + emulgovat nečistoty od povrchu, které obalí přísadami a mazivy a tím zabránit 
poškrabání povrchu. Poté se můžou nečistoty snadno odstranit pomocí speciální Microutěrky a za 
použití přesně určené stírací technologie. Lubrikační složky umožňují Microutěrce lehce klouzat, 
zároveň dekontaminují povrch, dávají laku dokonalý vzhled a brilantní lesk s dlouhodobou 
impregnací. ECOSMART RU odstraňuje bezpečně nejen prach a mírné znečištění ale i bláto a 
zašlou, těžkou špínu. ECOSMART RU je již zředěný a připravený k okamžitému použití. Přípravek 
je biologicky rozložitelný a pH neutrální. Tento přípravek patří k nejlepším světovým produktům 
svého druhu v dané kategorii. Není to jenom přípravek pro suché mytí ale je to celý detailingový 
proces při kterém se lak myje, dekontaminuje, voskuje a při stírání leští.   

 
VLASTNOSTI TOHOTO REVOLUČNÍHO PŘÍPRAVKU :  

 je to čistící ( mycí ) a leštící ( vosk + Sealant )  přípravek v jednom balení                                            

  rozpouští a emulzifikuje ( zapouzdřuje ) nečistoty, lubrikuje povrch a zajišťuje tak 
bezpečné použití a vynikající výsledky bez poškození laku.                                                                                                

 obsažená kaolinová suspenze v přípravku odstraňuje stopy vodního kamene a další 
kontaminanty .                                                                                                                                        

 zanechává ochrannou vrstvu směsi syntetického a karnaubského vosku, poskytuje 

účinnou UV ochranu.                                                                                                                             

 zanechává perfektní lesk srovnatelný s nejlepšími vosky.                                                                        

 vyčištěný povrch má velmi dobré hydrofobní vlastnosti (odvod vody).                                                     

 obsahuje silné antistatické složky, které snižují následné ulpívání prachu na povrchu 
karoserie.                                                                                                                                             

 netoxický, biologicky odbouratelný s velmi příjemnou vůní.                                                                         

 vhodný na jakýkoliv nesavý materiál - lak, sklo, chrom, kola, plasty, gumu. Všechny tyto 
povrchy čistí a impregnuje s dlouhodobou ochranou. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ : 
 ECOSMART RU je nutné před použitím důkladně protřepat – promíchat                                                                                                                       

 přípravek nastříkejte odshora dolů přímo na znečištěný povrch, nechte chvíli působit, aby 
se dostatečně penetroval do vrstvy nečistot. Poté povrch šetrně stírejte mikrovláknovou 
utěrkou. Po setření hrubé špíny Microutěrku otáčejte na její další čisté plochy a v závislosti 
na stupni znečištění postup zopakujte. Stírání začínáme od střechy směrem dolů po 



 
 

34 

jednotlivých částech karoserie. Jako poslední si necháváme přední nárazník, zadní 
nárazník, podběhy a prahy.                                                            

 doporučujeme používat vysoce kvalitní mikrovláknovou utěrkou, ideálně s dlouhým 
vlasem. Nejlépe z profesionální nabídky ChemicalGuys. Mikrovláknovou utěrku vždy 
přeložte na čtvrtiny. Získáte tak celkem osm čistých pracovních ploch z jedné utěrky.                                                                                                                                             

 při čištění malých ploch (mezidveřní a motorové prostory) je možné produkt aplikovat přímo 
na utěrku.                                                                                                                                        

 nakonec povrch vytřete do sucha a vyleštěte čistou Microutěrkou. Nenechávejte produkt 
zaschnout.                                                                                                                         

UPOZORNĚNÍ : 
 pokud bude povrch silně kontaminovaný nečistotami,  ponechejte přípravek déle ( 5 min ) 

působit a nástřik celoplošně zopakujte.                                                                                                            

 nezapomínejte při stírání neustále kontrolovat znečištění utěrky a včas ji otáčejte.                              

 vždy dodržujte stanovený postup pro stírání, jinak dojde k nechtěnému poškození laku.!!! 
 
 

 
 

21. HYBRID V7 – OPTICAL SELECT - High Gloss Spray Sealant & Detailer – speciální 

lubrikant nové generace který okamžitě vytváří  vysoký lesk s dlouhodobou ochranou proti UV 
záření a složí k odstranění otisků prstů, vodních skvrn a silničních nečistot. Je vyrobený speciální 
nanotechnologií, která okamžitě navazuje na jakýkoliv povrch. Je více zaměřený na maximální lesk 
a dlouhodobou ochranu. Lubrikační a čistící účinky jsou pouze druhořadou záležitostí. 
                                                                                                         
Product Code : WAC_808_16   ( 16 oz )       
Product Code : WAC_808         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru                                                                      
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

 Hybrid V7 je lubrikant který obsahuje transparentní, syntetické, 

pokročilé polymery které okamžitě vytváří  vysoký lesk 
s dlouhodobou ochranou proti UV záření a je určen k odstranění 
otisků prstů, prachu, špíny, silničních nečistot a vodních skvrn 

během několika sekund. Hybrid V7 je  výrobek nové generace – 

první Hybridní Nano - leštěnka na světě na bázi tmelů vyrobená 
nanotechnologií která okamžitě navazuje na jakýkoliv povrch -
 lak, sklo, plasty, guma, ráfky, výfuky a světlomety. Lak ( 

ošetřovaný povrch ) dokonale čistí a velmi rychle vytvoří vynikající 
transparentní, opticky hluboký lesk a maximální ochranu na každém ošetřeném povrchu. Něco 
jako kombinace detailingového spraye a Sealantu - dva v jednom.  
 

APLIKACE PŘÍPRAVKU: Přípravek se aplikuje stejně snadno jako detailingový sprej - místo 
klasického postupu nanést, nechat zavadnout a rozleštit, stačí Hybrid V7 jednoduše nastříkat na 
lak, vytřít do sucha a hotovo – dochází k okamžité maximalizaci lesku jakéhokoliv povrchu! Touto 
jednoduchou aplikací Váš vůz získá prvotřídní lesk, dokonalý odvod vody z jeho povrchu a 
dokonalou ochranu během pár minut. Oproti univerzálním detailingovým sprejům však ztrácí 

schopnosti čistící a lubrikační, vše je podřízeno maximálnímu lesku a trvanlivosti ochrany. Je proto 
velmi vhodný jako finální produkt nejen pro maximalizaci lesku ale i pro údržbu a osvěžení stávající 
ochranné vrstvy jakéhokoliv vosku, jehož vzhled okamžitě posouvá na vyšší úroveň. Po aplikaci 
nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_808_Hybrid_V7_p/wac_808.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_808_16_Hybrid_V7_1_Gal_p/wac_808_16.htm
http://www.chemicalguys.cz/detailingove-spreje/


 
 

35 

22. Meticulous Matte Detailer & Spray Sealant – speciální přípravek s rozprašovačem 

pro čištění, leštění a dlouhodobou impregnaci matných laků, ostatních matných povrchů a matných 
Wrap - vinylových fólií nalepených na karoserii vozidel. Obsahuje UV blokátory. 
 
Product Code : SPI_995_16   ( 16oz )                                                                                                               
Product Code : SPI_995          ( 1Gal )                                                                                                   
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                      
Obsah velkého balení Kanistr                ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Matte Detailer Spray je první spray pro ošetření všech matných 
laků, matných povrchů a vinylových matných Wrap fólií s velmi 
účinnou UV ochrannou vrstvou. Snadno odstraňuje prach, 
skvrny od vody a otisky prstů na povrchu matného laku či fólií 
během několika sekund. Impregnuje povrch, odpuzuje špínu, 
silniční nečistoty a zároveň jej dlouhodobě chrání proti 
předčasnému stárnutí obsaženými unikátní UV blokátory. 
Obsažený unikátní silikon a vosk vyživuje a chrání povrch 
matného laku aniž by se změnil jeho vzhled matný vzhled. 

 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU : 
Vozidlo s matným lakem anebo instalovanou matnou Wrap fólií nejprve umyjeme pečlivě 
speciálním autošamponem na matné laky CWS 995 16 - Meticulous Matte Auto Wash a jeho 
povrch zbavíme zbytků vody Mikroutěrkou MIC 721 01 - Miracle  Dreyer Absorber. Na takto 
připravený povrch laku nastříkáme rozprašovačem malé množství přípravku a Microutěrkou 
Miracle  Dreyer Absorber - MIC 502 01  vyleštíme do sametového matného lesku. V případě 
lokálních skvrn tento proces opakujeme do jejich úplného odstranění. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:  

 je to jediný přípravek na matné laky, povrch a Wrap fólie na světě 

 snadno a rychle odstraňuje prach, mastnotu, silniční špínu, otisky prstů a ptačí trus 

 po aplikaci vytváří saténový lesk s matným efektem 

 může být použitý jako podklad pro vosky a tmely 

 dlouhodobě impregnuje a zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem působení UV záření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_995_16_Meticulous_Matte_Detail_p/spi_995_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_995_Meticulous_Matte_Detail_p/spi_995.htm
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23. JetSeal Matte Sealant and Paint Protectant– to je světově první a nejdokonalejší 

ochranný přípravek (Sealant) určený specificky pouze pro matné laky, vinyly a matné Wrap fólie. 
Inovativní receptura využívá nejmodernější technologii s použitím nano-tech polymerů které vytváří 
po aplikaci nádherný saténově matný povrch. Přitom poskytuje až 12-ti měsíční dokonalou 
ochranu proti špíně, mrazu, vedru a UV záření. Zabraňuje tak blednutí, stárnutí a zažírání 
silničních nečistot do velmi citlivých matných laků. Maximálně tak udržuje původní vzhled nového 
matného laku. 
 
Product Code : WAC_203_16   ( 16oz )                                                                                                              
Product Code : WAC_203          ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr         ( 1Galon ) – 3,8 Litru – zatím se v tomto balení nevyrábí 
 

JetSeal Matte Sealant je nejdokonalejší celoroční ochranný Sealant speciálně 
vyvinutý pouze pro matné laky, matné vinylové materiály, matné Wrap fólie a jiné 
matné povrchy. Přípravek byl vyvinutý v průběhu 4 let s využitím znalostí technologií 
používaných v letecké technice s důrazem na maximální ochranu všech matných 
povrchů. Tato nejdokonalejší světová technologie obsahuje inovační nano-tech 
polymery které vytváří brilantní matný lak a trvalou ochranu proti tvorbě vodních 
skvrn, kontaminací a zažírání silniční špíny, blednutí a změny barvy u jakéhokoliv 
odstínu matného laku pokročilou UV technologií která blokuje škodlivé sluneční 
paprsky. Použití přípravku je velmi snadné a lze jej aplikovat ručně nebo strojovým - 
rotačním - nanášením na prakticky jakýkoliv matný povrch. Obsažené unikátní 

polymery v přípravku Jet Seal Matte vrátí ošetřenému matnému povrchu původního vzhled nového 
laku.  
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 je to jediný přípravek (Sealant) na matné laky, jiné matné povrchy a Wrap fólie na světě 

 při jednorázové aplikaci okamžitě dosáhnete mimořádně matný povrch laku s hlubokým 
saténovým efektem 

 přípravek je vhodný k ošetření všech odstínů matných barev nových i starých laků 

 je vyroben pro ruční anebo strojovou aplikaci - nanášení. Při strojové rotační aplikaci 
použijte nanášecí modrý Hex-Logic Pad kotouč BUFX_105HEX5 až 6 

 

POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte 

 matný lak automobilu musí být před použitím přípravku dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn přípravkem Adhesive Remower kod: TW OCHP 3102 , hmyzu 
přípravkem Bug Bugger kod: CWS_104_16 a také ostatních zažraných silničních nečistot 

 na takto dokonale připravený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým 
aplikátorem WAX APPLICATORS kód: ACC_ 113_01 anebo aplikátorem THE  GRIPPER  

APPLICATOR  SYSTEM  W  kód: ACC_ 2004 a případně také polštářkem z kvalitní 
bavlny/Mikrovlákna  MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE kód : 
MIC_292_01 

 také doporučujeme použít jiné aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte pohybem ruky vlevo a vpravo. 

 přípravek na matně lakovaný povrch nanášejte zlehka a netlačte 

 aplikaci proveďte jednorázově na celou lakovanou plochu karoserie 

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  - cca 20 min 

 ihned po dokončení celoplošné aplikace a 20 - ti minutovém zavadnutí je nutné povrch 
dokonale vyleštit měkkou Mikroutěrkou MICROFIBER TOWEL ORANGE kód : MIC 721_01 
anebo  MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE kód : MIC_1100_01 
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 při následných mytí vozidla po provedené aplikaci vždy používejte pouze šampony 
z nabídky ChemicalGuys které nesmývají nanesený přípravek a zvyšují (doplňují) jejich 
impregnaci! A to jsou CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER  kód: CWS_302_16 anebo Mr. 

PINK SUPER SUDS SHAMPOO kód: CWS_402_16 
 

POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI: 
 lak automobilu musí být před použitím přípravku dokonale čistý, zbaven všech asfaltových 

skvrn, zažraných silničních nečistot  přípravkem Adhesive Remower kod: TW OCHP 3102 , 
a hmyzu přípravkem Bug Bugger kod: CWS_104_16 

 při strojovém nanášení používáme Rotační leštičkou Porter Cable Orbital kod: 
BUF_100.1XP a pracujeme vždy maximálně na ploše 0,60cm x 0,60cm. Pro toto nanášení 
je vhodný nanášecí modrý Hex - Logic Pad kotouč BUFX_105HEX6-6. 

 průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče – držáku 

 při nanášení používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 900 - 1600 otm/min dle potřeby 

 k nanášení využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!! 

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a také svisle místo vedle místa. Poté 
plochu vyleštíme měkkou Mikroutěrkou Monster Extreme Thickness Microfiber kod : 
MIC_1100 a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci 
opakujeme. 

 lak je poté saténově matný a díky nanesené vrstvě přípravku odolný proti zašpinění a UV 
záření 
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MIKROUTĚRKY, APLIKAČNÍ  HOUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1. ULTRA  FINE 100% MICROFIBER TOWEL  PINK 15"x15" (38cm x 38cm) - speciální 

univerzální růžová Mikroutěrka určená pro sušení, leštění, aplikaci přípravků a jiné 
detailingové práce. 
 
Product Code : MIC_101_01        (1 ks) 

 
Tyto speciálně vyrobené, růžové, univerzální Mikroutěrky jsou jemné 
a velmi kvalitní. Používají se především pro úklid, leštění, sušení, 
aplikaci přípravků a jiné další detailingové práce. Jsou velmi vhodné 
a určené pro nanášení impregnačních přípravků, leštění, sušení 
laku, čištění disků kol a čištění skel automobilu. Dodávají se 
v rozměru 38 cm x 38 cm a jsou vyrobeny ze speciálního super 
absorpčního materiálu s 30.000 dutými vlákny na každém čtverečním 
centimetru. Jejich povrch je bez pruhů, nepouští vlákna a mají 
bezkonkurenční složení - 70% polyester / 30% polyamid. Přitahují 

prach a mikročástice jako magnet. Absorbují bez problémů až 7x více vody než je jejich hmotnost. 

Jsou velmi vhodné na čištění stropních čalounění, textilních a kožených sedaček. UPOZORNĚNÍ - 
stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž sníží jejich statické 
vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce 
s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla. Používejte raději prací přípravek 
Cleaning Microfiber (CWS_201_16).  
 
 
 

2. ULTRA  FINE 100% MICROFIBER TOWEL BLUE 15"x15" (38cm x 38 cm) - speciální 

univerzální modrá Mikroutěrka určená pro sušení, leštění, aplikaci přípravků a jiné 
detailingové práce.  
 
Product Code : MIC_102_01        (1 ks) 
 

Tyto speciálně vyrobené, univerzální Mikroutěrky se dodávají v 
modré a žluté barvě. Každá barva určuje její použití pro různé 
detailní práce. Jsou jemné a velmi kvalitní. Používají se pro 
úklid, leštění, sušení, aplikaci přípravků a jiné detailingové 
práce. Jsou především vhodné  pro nanášení impregnačních 
přípravků, leštění, sušení laku, čištění disků kol a čištění skel 
automobilu. Dodávají se v rozměru 38 cm x 38 cm a jsou 
vyrobeny ze speciálního super absorpčního materiálu s 30.000 
dutými vlákny  na každém čtverečním centimetru. Jejich povrch 

je bez pruhů, nepouští vlákna a mají bezkonkurenční složení - 70% polyester / 30% polyamid. 
Přitahují prach a mikro částice jako magnet. Absorbují bez problémů až 7x více vody než je jejich 
hmotnost. Jsou velmi vhodné na čištění stropních čalounění, textilních a kožených sedaček. 

UPOZORNĚNÍ - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž sníží 
jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také 
sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla. Používejte raději 
prací přípravek Cleaning Microfiber (CWS_201_16).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_MIC_101_1_Ultra_Fine_Microfiber_To_p/mic_101_1.htm
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3. MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE 2" x 4" x 6" – speciální modrá 

houbička (polštářek) pro dokonalé a efektivní  nanášení impregnačních a leštících 
přípravků. 
     
Product Code : MIC_292_01     ( 1 ks )  
 

Tyto speciální modré houbičky ( polštářky )obalené 100% Mikrovláknem 
( je to směs 70% polyesteru a 30% polyamidu ) jsou ideální pro aplikaci 
všech vosků, leštících a impregnačních přípravků na všechny části 
automobilu. Jsou vyrobeny ze speciálního materiálu s  30.000 dutými 
vlákny na každém čtverečním centimetru. Obal houbičky z Mikrovlákna 
je jemný, pevný, výborně savý a zároveň nepropouští přípravek k vnitřní 
houbičce. Efektivně zlepšuje použití přípravků, umožňuje jejich 
rovnoměrné nanášení na plochu s maximálním pokrytím při použití 
menšího množství přípravku a zabraňuje možnému poškrabání 

ošetřovaného povrchu. Pracuje jenom se ztrátou 0,1%.Tyto polštářky je možné odděleně prát 
v pračce jako Microutěrky, opláchnout anebo použít čistící a prací přípravek Cleaning Microfiber. 

(CWS_201_16). UPOZORNĚNÍ - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte 
aviváž. Aviváž sníží jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí 
vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního 
prádla. 
 
 
 

4. MIRACLE  DREYER  ABSORBER PREMIUM  MICROFIBER TOWEL ORANGE  Black 

Micro banding ( 16" x16" ) 40cm x 40cm  (1 ks) - speciální, obšitá 100% microutěrka k rychlému 
sušení a leštění karoserie a ošetřovaných ploch. 
 
Product Code : MIC 502_01 
 

Tato speciální 100% microvláknová obšitá utěrka slouží k rychlému vysušení 
a vyleštění karoserie vozidla. Vlákna dokáží absorbovat až 10 - ti násobek 
váhy utěrky. Její speciální oboustranná konstrukce je vyrobena nejnovější 
technologií z nejnovější generace microvláken. Je to směs 70% polyesteru a 
30% polyamidu a i po stovkách umytí zůstává měkká a schopna absorbovat 
vodu a vosky. Nepouští vlákna a tloušťka materiálu zaručuje rychlé vsakování 
tekutin a leštění bez jakéhokoliv poškrabání povrchu. Je kladně nabitá a 
přitahuje prach jako magnet. Tento Extra silný a měkký ručník se vyrábí ve 

velikosti 40cm x 40cm a je určen k vyleštění zbytků vosku do dokonalého lesku. Na 1cm2 připadá 
60.000 dutých vláken. Její druhá varianta ( MIC 602 03 ) o velikosti 60 cm x 90cm je určena 
k vysušení laku karoserie po mytí a také k finálnímu vyleštění celé karoserie po ukončení všech 
aplikací. Na 1cm2 připadá 80.000 dutých vláken. Tyto utěrky mají z jedné strany dlouhé vlákna a 
na druhé krátké vlákna. Dlouhá vlákna skvěle fungují při aplikaci leštících přípravků. Krátké vlákna 
na druhé straně jsou ideální pro leštění plastů, zbytků vosku, čištění a vyleštění oken přípravkem 
WINDOW CLEAN. Tyto ručníky jsou elastické, hedvábně měkké a nekrčí se. Jejich renovace a 
praní je možné za použití speciálního přípravku Cleaning Microfiber (CWS_201_16). 

UPOZORNĚNÍ - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte aviváž. Aviváž sníží 
jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí vláken. Mohou se také 
sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního prádla. 
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5. MIRACLE  DREYER  MICROFIBER TOWEL ORANGE ABSORBER PREMIUM  
Black Micro banding ( 25" x 17" ) 60cm x 90cm ( 1 ks ) - speciální, obšitá 100% 
microutěrka k dokonalému sušení a celoplošnému leštění karoserie a ošetřovaných 
ploch. 
 
Product Code : MIC 721_01  

 
Tato speciální 100% Microvláknová obšitá utěrka slouží k rychlému 
vysušení a vyleštění karoserie vozidla. Vlákna dokáží absorbovat až 10 - ti 
násobek váhy utěrky. Její speciální oboustranná konstrukce je vyrobena 
nejnovější technologií z nejnovější generace Microvláken. Je to směs 70% 
polyesteru a 30% polyamidu a i po stovkách umytí zůstává měkká a 
schopna absorbovat vodu a vosky. Nepouští vlákna a tloušťka materiálu 

zaručuje rychlé vsakování tekutin a leštění bez jakéhokoliv poškrabání povrchu. Je kladně nabitá a 
přitahuje prach jako magnet. Tento Extra silný a měkký ručník se vyrábí ve velikosti 60cm x 90cm. 
Na 1cm2 připadá 80.000 dutých vláken a je určen k vysušení laku karoserie po mytí a také 
k finálnímu vyleštění celé karoserie po ukončení všech aplikací. Tyto utěrky mají z jedné strany 
dlouhé vlákna a na druhé krátké vlákna. Dlouhá vlákna skvěle fungují při aplikaci leštících 
přípravků. Krátké vlákna na druhé straně jsou ideální pro leštění plastů, zbytků vosku, čištění a 
vyleštění oken přípravkem WINDOW CLEAN. Tyto ručníky jsou elastické, hedvábně měkké a 
nekrčí se. Jejich renovace a praní je možné za použití speciálního přípravku Clean Microfiber 

(CWS_201_16). UPOZORNĚNÍ - stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, nepoužívejte 
aviváž. Aviváž sníží jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také ztvrdnutí 
vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od ostatního 
prádla. 
 
 
 

6. Waffle Weave Drying Microfiber Towel, Blue – speciální Mikroutěrka na čištění 

autoskel, oken v architektuře a také jiných skleněných ploch. Extrémně velká (65cm x 81cm) se 
speciálními kapsičkami (Waffle) pro snadné a rychlé odstraňování hmyzu a jiných nečistot  
 
Product Code : MIC_703S_01        (1 Ps) 
 

Tato nová, extra velká 100% Mikroutěrka „Wafle Weave“ je speciálně 
konstruovaná pro dokonalé čištění oken či jiných skleněných povrchů za 
použití čistícího přípravku Window Cleaner (CLD_677_16) a také 
dalších přípravků na skla ze škály ChemicalGuys – Crystal Cleaner 
(CLD_678_16) / Glassworkz (CLD_680_16) / Glass Cleaner 
(CLD_202_16). Nepouští vlákna, neškrabe povrch, je obšitá hedvábným 
lemem a má bezkonkurenční složení - 70% polyester / 30% polyamid. 
Přitahuje prach a mikročástice a absorbuje bez problémů až 7x více vody 
než je její hmotnost. Malé kapsičky ( profil Waffle ) na jejím povrchu 
dokonale nabírají nečistoty a hravě odstraňují zaschlý hmyz a jiné 

nečistoty z čelního okna. Tato vyztužená Mikroutěrka dokonale čistí všechny rohy a nedostupné 
části předních a zadních oken. POUŽITÍ MIKROUTĚRKY: Přípravek v přiměřeném množství 
nastříkáme přímo na Mikroutěrku anebo na ošetřovaný povrch. Při čištění a leštění je nutné 
Mikroutěrku překládat a využít všechny její čisté plochy. Po odstranění nečistot povrch dokonale 
vyleštíme aby nezůstaly na povrchu oken žádné šmouhy. Nutná závěrečná kontrola vyčištěného 
skla ze všech úhlů pohledů. Používá se také na vnitřní a venkovní zpětné zrcátka a budíky 
přístrojové desky. Pro vyčištění skel na jednom vozidle je nutné mít 2 Waffle Weave Mikroutěrky. 

UPOZORNĚNÍ - Praní v pračce - program vlna při maximální teplotě 40C za použití speciálního 
přípravku Cleaning Microfiber ( CWS_201_16). Stejně jako u všech produktů z mikrovlákna, 
nepoužívejte aviváž. Aviváž sníží jejich statické vlastnosti, způsobí nižší schopnost čištění a také 
ztvrdnutí vláken. Mohou se také sušit v sušičce s nastavenou nízkou teplotou opět odděleně od 
ostatního prádla. Používejte raději prací přípravek Cleaning Microfiber . 
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7. THE  GRIPPER  APPLICATOR  SYSTEM  W / 3 - PACK 5" - aplikační přípravek  se třemi 

polštářky s mikromateriálu a plastovým držákem pro pevné uchopení a se suchým zipem pro 
snadné uchycení polštářků.                                                                                                         
 
Product Code : ACC_ 2004 
 

Tento speciální přípravek - držák je vyrobený z velmi odolného leteckého 
materiálu, u kterého nehrozí prasknutí a stárnutí vlivem působení IR + UV. 
Má ergometrický tvar držáku, který umožňuje pohodlné uchopení a 
zabraňuje při dlouhodobé ruční práci bolesti prstů a dlaní vlivem únavy. Je 
cíleně konstruován tak aby na něj bylo možné prostřednictví suchého zipu 
upnout některý ze tří přiložených kulatých bílých polštářků, které jsou 

vyrobené z tvrzeného pěnového materiálu a potažené bavlněným mikromateriálem. Na 1cm2 
připadá 50.000 dutých vláken. Speciální mikrovláknový obal houbičky je jemný, pevný, výborně 
savý a zároveň nepropouští přípravek. Držák Gripper Applicator slouží k aplikaci leštících a 
impregnačních přípravků na lakovaný povrch karoserie, skla, kola, pneumatiky a jiné různé části 
automobilu. Speciální tvar rukojeti a dokonalý kulatý elastický tvar polštářků chrání prsty a nehty 
od mastnoty, špíny a nečistoty. Výrazně šetří spotřebu microutěrek a ručníků. Umožňuje 
opakování aplikace se stejnou přesností a stejným množstvím přípravku. K dosažení 
požadovaného lesku stačí jenom nanesený přípravek přeleštit mikroutěrkou. Polštářky pereme 
jako microfázové utěrky za použití speciálního přípravku CleanMicrofiber (CWS_201_16). 
 
 
 
 
 
 

8. CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR  TIRES & TRIM FORMS APPLICATION                     

( 1 PACK - 3 ks ) - speciální držák s houbičkou pro nanášení impregnačních přípravků 
na pneumatiky, nárazníky a plasty.  
 
Product Code : ACC_2001  
 

Tento držák s aplikační houbou je skvělý doplněk pro jednoduché, přesné, 
úsporné a čisté nanášení impregnačních přípravků, Dressingů a Gelů na 
venkovní plasty, pneumatiky a plasty v interiéru automobilu. Ergonomicky 
tvarovaná obdélníková rukojeť je vyrobena z odolného leteckého plastu, který se 
nikdy nezlomí, nestane křehkým a díky drážkám na povrchu eliminuje 
vyklouznutí z ruky. Unikátní tvar umožňuje pevné, přesné a efektivní držení při 
nanášení přípravků na ošetřovaný povrch. Měkká část přípravku je vyrobena ze 

speciálního materiálu - pěny „ DuraFoam “ která zamezuje nežádoucímu odkapávání, rovnoměrně 
dávkuje přípravek po celé ploše s bezkonkurenční přesností a zbytečného plýtváním produkty. 
Ergonomický tvar rukojeti a dokonalý povrch houby chrání prsty a nehty od mastnoty, špíny a 
nečistoty, Šetří spotřebu Mikroutěrek a houbiček. Po použití vždy pokládejte držák houbičkou 
nahoru, protože zbytky impregnačního přípravku se v něm ukládají jako v zásobníku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/ACC_2001-2.jpg
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9.WAX+ DRESSING APPLICATORS W-APS / UFO ( 1 ks ) – speciální červená, pěnová a 

kulatá houbička pro nanášení Sealantů, vosků a impregnačních přípravků.                                         
 
Product Code : ACC_ 113_01  
 

Tato speciální červená kulatá houbička se používá při aplikaci leštících a 
impregnačních přípravků na pneumatiky, plastové části interiéru a exteriéru, 
nárazníky, lak karoserie, kůži, textilie a koberce. Tento aplikátor je vhodný 
pro všechny aplikační a čistící procedury a na všechny druhy hladkých 
povrchů. Je vyrobena ze speciálního materiálu - pěny „ DuraFoam “ která 
zamezuje nežádoucímu odkapávání, rovnoměrně dávkuje přípravky po celé 

ploše s bezkonkurenční přesností a zbytečného plýtváním produkty. Dokonalý tvar a povrch houby 
chrání prsty a nehty od mastnoty, špíny a nečistoty. Šetří spotřebu mikroutěrek a ručníků. 
Umožňuje opakování aplikace se stejnou přesností a stejným množstvím přípravku. Je vhodná 
také pro aplikaci impregnačního přípravku Leader na kožená sedadla. Aplikace a dosažení 
požadovaného efektu je velmi snadné, rychlé a bez námahy. Praní v pračce stejně jako 
mikroutěrky za použití přípravku Cleaning Microfiber ( CWS_201_16).  
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TVD – ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY NA PLASTY,  VINYL, GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 
A PNEUMATIKY + DRESSINGY A IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY   

1. NEW CAR SHINE PREMIUM - Interior / Exterior Shine Dressing - přípravek 

s rozprašovačem  na ošetření plastů, vinylů, gumových koberců a plastových van zavazadlových 
prostorů s vůní nové auto. Po ošetření vytváří nemastný tmavě saténový povrch s dlouhodobou 
trvanlivostí. Zabraňuje stárnutí a chrání proti UV a IR blokátory, které obsahuje.                                                                   
 
Product Code : TVD_102_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_102         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Tento je přípravek speciálně určený k ošetření pneumatik, vinylových, 
pryžových a plastových dílů v interiérech a exteriérech automobilů. Po 
ošetření vytváří nemastný, tmavě saténový povrch protože 
neobsahuje žádné silikony a tuky. Zpomaluje blednutí a obnovuje 
původní barvy plastů. Odpuzuje prach a drobné částice. Při 
pravidelném používání zabraňuje předčasnému stárnutí, popraskání, 
dokonale chrání proti UV a IR blokátory, které jsou v něm obsaženy. 
Shine Dressing snadno udržuje materiály v původní kondici a 
dlouhodobě udržuje ideálně hladký povrch. Má svěží NEW CAR vůni a 

je vhodný pro všechny typy pryžových a plastových povrchů. V interiéru se používá na přístrojové 
desky, konzoly, ovládací panely, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních 
plastů, k ochraně nárazníků, zp. zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střech. Tento 
„Inteligentní obvaz“ jako ochrana se velmi snadno aplikuje a rozlešťuje.  

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: naneseme malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch 

pomocí rozprašovače, Microutěrkou anebo také aplikační houbičkou UFO a vytřete do sucha 
Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete 
muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před 
použitím přípravku New Car Shine dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose Cleaner anebo 
CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a 
jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách 
a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu. Pro 
aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR  EZ - FORM  
APPLICATOR ACC_2001.Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci. 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU: 
 udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici  

 zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR 

 snadná aplikace a rozlešťování 

 poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové 

 je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty 

 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci 
 povrch materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh 
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2. UNDERCARRIAGE  SPRAY - BARE BONES – speciální detailingový spray na podběhy a 

podvozkové části automobilů. Okamžitě poskytuje tmavý, mokrý lesk, dlouhodobě impregnuje a 
navrací sytě černou barvu všem podvozkovým dílům. Sjednocuje barevné rozdíly mezi nimi, 
dokonale maskuje skvrny a nedostatky. Navíc odpuzuje nečistoty a zabraňuje špinění. Po aplikaci 
je cítit dlouhodobě příjemná a pronikavá vůně. 

Product Code : TVD_104_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_104         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

  
Ošetření podvozkových částí a podběhů automobilů je stejně 
důležité jako dekontaminace a leštění jejich karoserie. Podvozkové 
části jako rám, pružiny, zavěšení kol, podběhy blatníků a všechny 
ostatní černé čí šedé části pod autem potřebují ošetření a 
dlouhodobou impregnaci. Detailingový spray - přípravek Bare Bones 
však není jen pro podvozky a části pod autem. Ošetřuje a udržuje 
pěkné a sytě černé také pneumatiky, tvrdé černé plasty, kryty 
nárazníků a čalounění. Přitom zároveň nanesená vrstva přípravku 
dokonale chrání impregnované části proti vlivům počasí, životního 

prostředí, zažírání špíny a odpuzuje silniční nečistoty. Ošetřené části vydrží déle sjednocené v 
tmavě černé povrchové úpravě bez špinavých skvrn a fleků.  

 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Podvozek a jeho části zbavíme hrubých nečistot, dokonale umyjeme tlakovou vodou a necháme 
uschnout. Přípravek Bare Bones nastříkáme pomocí rozprašovače jednoduše na všechny části, 
které potřebujeme ošetřit. Dál již přípravek pracuje sám. 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU: 
 čistí, impregnuje a  poskytuje černý, zářivý  lesk během několika sekund sjednocuje 

barevné odstíny na podvozkových částech a podbězích 
 univerzální použití na všechny části podvozku, podběhy, tvrdé plasty a čalounění                                    
 ochrana proti povětrnostním vlivům a UV                                                                                                     
 zabraňuje špinění a odpuzuje nečistoty                                                                                                        
 snadný a rychlý způsob k tomu aby podvozkové a jiné části automobilů vypadali lépe 
 ideální pro podběhy kol, rámy, pružiny, pneumatiky  a jiné části, které chceme ošetřit 
 jednoduchá a velmi snadná aplikace                                                                                                  
 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci                                                            
 povrch materiálů je po aplikaci stejnobarevný bez fleků a šmouh.                                                                                               
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3. LIQUID EXTREME SHINE – OIL BASED DRESSING – speciální přípravek 

s rozprašovačem vyrobený na olejové bázi pro oživení a impregnaci plastů, vinylů, pneumatik, 
gumových koberců, plastových nárazníků, mřížek a lišt v interiéru i exteriéru. Po ošetření vytváří 
suchý, nemastný, tmavě saténový povrch s dlouhodobou trvanlivostí, s příjemnou a nevtíravou 
vůní kokosu. Dressing zabraňuje stárnutí a „ozon filtr“ chrání proti IR a UV. 

 
Product Code : TVD_105_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_105         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR +INTERIÉR +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Multifunkční tekutý dressing s rozprašovačem  pro oživění 
plastů v interiéru / exteriéru, které je hloubkově vyživuje a 

chrání před stárnutím, zmatněním, ztrátou pigmentu a 

popraskáním. Zvyšuje sytost barev a ošetřeným plochám 
dává přirozený tmavý sametový lesk. Nezanechává žádný 

mastný film a chrání před dalším znečištěním. Obsahuje 
speciální polymery, které se dokonale vážou na povrch, 
odpuzují nečistoty a také patentovanou technologii složek UV 
absorbérů. Tyto  částice, pronikají hluboko do povrchu, 

uzavírají póry a působí jako ochranná bariéra proti škodlivému UV záření, které způsobuje 
předčasné stárnutí, popraskání, vyblednutí, zmatnění a odlupování. Zabraňují zažírání silniční 
špíny, dokonale odpuzují nečistoty a vodu Takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné, snadno se 
čistí a umývají autošamponem. Liquid Extreme Shine je vhodný pro impregnaci plastů a hadic v 
motorovém prostoru, spodních plastových lišt a difuzorů, na plastové mřížky masky, mřížky 
nárazníků, mřížky kolem mlhových světel které se díky své členitosti velmi těžko čistí a impregnuji 
na nárazníky a také na zástěrky kol. A v interiéru na přístrojové desky a panely, dveřní panely, 
gumy skel a obvodové těsnění dveří. Zamezuje vrzání a přimrzání gumových těsnění k obvodu 
dveří. 

 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:  
 pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou! 

 - je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a 
vinylu  

 rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy 

 dlouhodobě chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje vodu                                                                                          

 po ošetření není povrch masný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu 

 další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou                                                 

 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci- povrch 
materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh.                                                                                               

 povrch materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh.                                                                                               

POUŽITÍ PRODUKTU: 
 ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN                                                       

 produkt aplikujeme rozprašovačem na Mikrovláknovou utěrku anebo aplikátor a vetřeme do 
ošetřovaného povrchu.                                                                                                                                             

 u větších ploch je možné produkt aplikovat přímo na ošetřovaný povrch a rozetřít 
mikrovláknovou utěrkou                                                                                                                         

 nechejte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout                                                                                                                             

 poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo 
anebo Monster.                                                                                                                                        

 pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR  EZ - 
FORM  APPLICATOR ACC_2001.Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci.  

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_105_16_Liquid_Extreme_Shine_p/tvd_105_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_105_Liquid_Extreme_Shine_Oil_B_p/tvd_105.htm
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4. EXTREME V.R.T. DRESSING SUPER SHINE - univerzální přípravek v krémové konzistenci 

pro oživení a impregnaci plastů, vinylů, pneumatik, gumových koberců, plastových nárazníků, 
mřížek a lišt v interiéru i exteriéru. Po ošetření vytváří suchý, nemastný, tmavě saténový povrch 
s dlouhodobou trvanlivostí, s příjemnou a nevtíravou vůní kokosu. Extreme Dressing 100% 
zabraňuje stárnutí a „ozon filtr“ chrání proti IR a UV. 
 

Product Code : TVD_107_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_107         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Krémový dressing pro oživění plastů v interiéru ale i v exteriéru, 
které je hloubkově vyživuje a chrání před stárnutím, zmatněním, 

zkřehnutím, ztrátou pigmentu a popraskáním. Zvyšuje sytost 
barev a ošetřeným plochám dává přirozený tmavý sametový 
lesk. Nezanechává žádný mastný film, povrch je na dotek 

suchý a chrání před dalším znečištěním. Obsahuje speciální 
polymery, které se dokonale vážou na povrch, odpuzují 
nečistoty a také patentovanou technologii složek UV 
absorbérů. Tyto  částice, pronikají hluboko do povrchu, 

uzavírají póry a působí jako ochranná bariéra proti škodlivému UV záření, které způsobuje 
předčasné stárnutí, popraskání, vyblednutí, zmatnění a odlupování. Zabraňují zažírání silniční 
špíny, dokonale odpuzují nečistoty a vodu Takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné, snadno se 
čistí a umývají autošamponem. Extreme V.R.T. Dressing je vhodný pro impregnaci plastů a hadic v 
motorovém prostoru, spodních plastových lišt a difuzorů, na plastové mřížky masky, mřížky 
nárazníků, mřížky kolem mlhových světel, na nárazníky a také na zástěrky kol. A v interiéru na 
přístrojové desky a panely, dveřní panely, koženkové potahy, gumy skel a obvodové těsnění dveří. 
Zamezuje vrzání a přimrzání gumových těsnění k obvodu dveří. Pro aplikaci přípravku na 
pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR 
ACC_2001.Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!                         

 hustá krémová konzistence zaručuje čistou, snadnou a hospodárnou aplikaci                                          

 oproti tekutým přípravkům ve spray je spotřeba tohoto gelu pouze čtvrtinová. 

 - je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a 
vinylu  

 rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy 

 dlouhodobě chrání před škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje vodu                                                                                       

 suchý efekt - po ošetření není povrch masný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu 

 další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou                                 

 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci                                          

 povrch materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh.                       
 
 

POUŽITÍ PRODUKTU: 
 ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN                                                        

 produkt v krémové konzistenci aplikujeme Mikrovláknovou utěrkou anebo aplikátorem a 
vetřeme do ošetřovaného povrchu.                                                                                                                                                                           

 nechejte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout                                                                                                                            

 poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo 
anebo Monster. 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_107_16_V_R_P_Dressing_p/tvd_107_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_107_V_R_P_Super_Shine_Dressin_p/tvd_107.htm
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5. GEL EXTENDET LIFE NEW LOCK TRIM + TIRE – nový, voděodolný gel s obsahem 

kopolymerů který navrací původní vzhled a barvu zašlým nárazníkům, ochranným a okenním 
lištám, mřížkám, gumovým těsněním, pneumatikám a dalším exteriérovým / interiérovým  dílům z 
plastu a gumy. Chrání je před znečištěním, detergentům a stárnutí vlivem povětrnostních vlivů, IR 
a UV záření. Je také použitelný i pro gumové a plastové díly v motorovém prostoru. 
 
Product Code : TVD_108_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_108         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Speciální Gel na pneumatiky, těsnící gumy, plastové panely ve 
dveřích, kliky a jiné části automobilů z těchto materiálů. Tato 
unikátní technologie s obsahem Kopolymerů rychle proniká do 
struktury dehydrovaného a zašlého povrchu materiálu, dokonale 
impregnuje, odpuzuje vodu, prach a nečistoty. Gel rychle 
obnovuje vzhled vybledlých pneumatik, čalounění, zašlých 
nárazníků, zpětných zrcátek, těsnění oken a dveří, ochranných a 
okenních lišt,  mřížek, přední masky, a chrání je před detergenty, 
znečištěním, stárnutím vlivem povětrnostních vlivů IR a UV 

záření. Je použitelný i pro gumové a plastové díly v motorovém prostoru. Pro aplikaci přípravku na 
pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR 
ACC_2001.Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci. 

 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 pravidelně ošetřované díly tímto přípravkem vypadají lépe než nové a nikdy nestárnou!                        

  hustá krémová konzistence zaručuje čistou, snadnou, přesnou a hospodárnou aplikaci                                         

 oproti tekutým přípravkům ve spray je spotřeba tohoto gelu pouze čtvrtinová. 

 - je vysoce viskózní, obsahuje silikon a poskytuje přirozený trvalý lesk pryže, plastu a 
vinylu     

 rychle se aplikuje, snadno se roztírá, oživuje a obnovuje všechny černé plastové povrchy 

 unikátní voděodolné složení odolává dlouhodobě dešti a detergentům. Chrání před 
škodlivým UV + IR zářením a odpuzuje   

 suchý efekt - po ošetření není povrch masný a lepivý. Neváže na sebe prach a špínu 

 další údržba takto ošetřených ploch je velmi snadná – stačí otřít pouze Mikroutěrkou                                  

 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci.                                         

 povrch materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh.                                                                                               
 

POUŽITÍ PRODUKTU: 
 ošetřované plochy se musí nejprve vyčistit přípravkem NONENSEE anebo GREENCLEAN                                                        

 produkt v krémové konzistenci aplikujeme Mikrovláknovou utěrkou anebo aplikátorem a 
vetřeme do ošetřovaného povrchu.                                                                                                                                                                          

 nechejte aplikovaný přípravek cca 3 - 5 min vsáknout                                                                                                                           

 poté plochu přetřete suchou Mikrovláknovou utěrkou Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo 
anebo Monster.  

 
 

 
 
 

 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_108_16_Tire_and_Trim_Gel_for_P_p/tvd_108_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_108_Tire_and_Trim_Gel_p/tvd_108.htm
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6. SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING NATURAL SHINE W / Weather - Tek Protectant – 

přípravek pro oživení a impregnaci plastů, gumy a vinylu  s dlouhodobou trvanlivostí a tmavým 
sametovým leskem. Je antistatický, odpuzuje prach, vodu, zabraňuje blednutí a stárnutí vlivem UV 
a IR.                                                                                                                                                         
 
Product Code : TVD_109_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_109         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + INTERIÉR +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Silk Shine Dressing je nový přípravek s vůní NEW CAR speciálně 
určený k ošetření povrchů pneumatik vinylových, pryžových a 
plastových dílů v interiérech a exteriérech automobilů. Neobsahuje 
žádná rozpouštědla ani VOC. Po ošetření vytváří nemastný, suchý, 
tmavě saténový povrch protože neobsahuje žádné silikony a tuky. 
Zpomaluje blednutí a obnovuje původní barvy plastů. Při pravidelném 
používání zabraňuje předčasnému stárnutí, popraskání, dokonale 
chrání proti UV a IR blokátory, které jsou v něm obsaženy a chrání proti 
znečištění. Snadno udržuje materiály v původní kondici a dlouhodobě 

udržuje ideálně hladký povrch. Odpuzuje prach a drobné částice. Povrchy ošetřené tímto 
přípravkem při dalším ošetření vyžadují méně času. Je vhodný pro všechny typy pryžových a 
plastových povrchů. V interiéru se používá na přístrojové desky, konzoly, výplně dveří, lišty a 
těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních plastů, k ochraně nárazníků, zpětných zrcátek, 
pneumatik, těsnění oken a vinylových střech. Tento takzvaný „Inteligentní obvaz“ - ochrana se 
snadno aplikuje.   

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: Nanesete malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch 

rozprašovačem, Microutěrkou anebo aplikační houbičkou UFO a vytřete do sucha Mikroutěrkou 
MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete muset vytírat 
přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím 
přípravku SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose 
Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části 
doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo 
nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk 
a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR  EZ 
- FORM  APPLICATOR ACC_2001.Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci. 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU: 
 udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici  

 zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR 

 snadná aplikace a rozlešťování 

 poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové 

 je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty 

 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci                                         

 povrch materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh.                                                                                               
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7. G6 HYPER COAT HIGH GLOSS  COATING  PROTECTANT  DRESSING - speciální 
DRESSING s dlouhodobou životností který obnovuje lesk a poskytuje maximální ochranu proti UV 
a IR. Zároveň chrání proti silniční špíně a působení složek životního prostředí. Emulzní vrstva dává 
extrémně vysoký, mokrý lesk dílům z plastů, vinylu, pryže, syntetické kůže a všem jiným černým 
plastovým povrchům včetně pneumatik. 

 
Product Code : TVD_110_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_110         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR +INTERIÉR  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Ochranný přípravek vyrobený na bázi syntetických polymerů, který se 
na molekulární úrovni váže na povrch, proniká hluboko do materiálu  a 
vytváří na  pneumatikách či exteriérových / interiérových  plastových 
dílech elegantně tmavý, extrémně lesklý, odolný, na dotek zcela 
suchý a nemastný povlak. Inovativní G6 Hyper Coat odolává vodě a 
100% chrání ošetřené povrchy před IR + UV zářením a špiněním. 
Navrací materiálům původní barvu a při pravidelném používání 
zabraňuje předčasnému stárnutí, křehnutí, blednutí a dlouhodobě 
udržuje ideálně hladký povrch. Odpuzuje prach a drobné částice. 

Povrchy ošetřené tímto přípravkem při dalším ošetření vyžadují méně času. Je vhodný pro 
všechny typy pryžových a plastových povrchů v exteriéru. V interiéru se používá na přístrojové 
desky, konzoly, syntetickou kůži, výplně dveří, lišty a těsnění. Je ideální pro ošetření venkovních 
plastů, k ochraně nárazníků, zpětných zrcátek, pneumatik, těsnění oken a vinylových střech.  

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: aplikuje se v jedné vrstvě, pro ještě větší lesk a delší životnost naneste po 

zaschnutí druhou vrstvu. Aplikujte malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch 
Microutěrkou anebo aplikační houbičkou UFO. Nechejte chvíli vsáknout  a poté vytřete do sucha 
Mikroutěrkou MF Fluffer, El Gordo anebo Monster. Čím více lesku požadujete, tím méně budete 
muset vytírat přípravek do sucha po jeho aplikaci. Silně znečištěné části karoserie je nutné před 
použitím přípravku G6 HYPER COAT HIGH GLOSS dokonale vyčistit přípravkem CG - All Purpose 
Cleaner anebo CG - Nonsense. Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části 
doslova září a jsou jako nové. Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo 
nízkých teplotách a to i na přímém sluníčku. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk 
a ochranu. Pro aplikaci přípravku na pneumatiky použijte raději speciální aplikátor CONTOUR  EZ 
- FORM  APPLICATOR ACC_2001.Tento přípravek velmi usnadní a zefektivní aplikaci. 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU: 
 udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici  

 zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR 

 snadná aplikace a rozlešťování 

 poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové 

 je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty                                                                                          

 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci                                                            

 maximální lesk a ochrana pro pneumatiky a vnější plasty                                                                       

 povrch materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh.                                                                                               
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8. AIR SPRAY 1 - Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray Dressing  
Speciální čistící, oživovací a impregnační aerosolový dressing na plasty, gumy a materiály z vinylu 
v interiéru i exteriéru automobilů, motocyklů, letadel a lodí. Okamžitě renovuje také těžko přístupná 
místa i v motorových prostorech a zanechává vysoký lesk.   
 
Product Code : AIR_SPRAY_1  
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 11oz ) –  312g 

 
Black on Black Spray - Dressing je nejrychlejší a nejúčinnější aerosolový čistič 
na okamžité oživení černých interiérových a exteriérových plastů, gum a vinylů. 
Přípravek díky unikátnímu rozprašovacímu procesu, který proniká i do těch 
nejmenších a nejobtížněji přístupných místech okamžitě čistí, renovuje a 
obnovuje lesk povrchu s dlouhodobou impregnací a rychle usychá. Velmi 
vhodný také na renovaci plastů a gumových komponentů v motorovém prostoru 
a všech dalších těžko přístupných míst jako jsou větrací otvory, mřížky, grily, 
masky a těžko přístupné motorové části motocyklů. Tento rychlý oživovač 
povrchů přináší dokonalý vzhled s minimálním úsilím a úžasným hlubokým 

černým efektem. Přípravek obsahuje UV blokátory a po aplikaci na povrch chrání proti 
předčasnému stárnutí vlivem UV a IR 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU : 
Nastříkáme malé množství přípravku rovnoměrně na ošetřovaný povrch. Microutěrkou 
MIC_102_01   vytřete do sucha. V případě potřeby proces opakujte pro ještě větší lesk a ochranu.  
Výsledný efekt je přirozený tmavý sametový lesk, ošetřené části doslova září a jsou jako nové. 
Tyto jednoduché aplikace můžeme provádět při vysokých anebo nízkých teplotách a to i na 
přímém sluníčku. 
 

UPOZORNĚNÍ: Silně znečištěné části karoserie je nutné před použitím přípravku dokonale vyčistit 

přípravkem CG - All Purpose Cleaner CLD_1010_16   ,CG - Extreme Orange Degraser 
CLD_106_16 , anebo CG - Nonsense SPI_993_16 za použití Microutěrky MIC_102_01 
 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU: 
 udržuje plasty, gumy, vinyly v původní barvě a kondici 

 zabraňuje předčasnému stárnutí vlivem UV a IR 

 snadná aplikace a rozlešťování, poskytuje zářivý lesk 

 zbytky spraye se snadno  odstraňují ze skla a laku pouhým přeleštěním povrchu  

 poskytuje tmavý sametový lesk a ošetření části jsou jako nové 

 je antistatický a odpuzuje prach a nečistoty 

 aplikaci můžeme provádět při vysokých i nízkých teplotách i na přímém slunci 

 povrch materiálů je po aplikace stejnobarevný bez fleků a šmouh. 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_AIR_SPRAY_1_Black_on_Black_p/air_spray_1.htm
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GAP – PŘÍPRAVKY  PRO  RENOVACI, BROUŠENÍ,  LEŠTĚNÍ,  
VRSTVENÍ A DLOUHODOBOU  IMPREGNACI LAKŮ 

1. WET MIRROR FINISH ULTRA Slick Gloss Magnifier – speciální leštící přípravek 

vyrobený na bázi nanotechnologie pro rychlou aplikaci a snadné rozleštění. 
Obsahuje karnaubským vosk který vytváří po aplikaci a vyleštění efekt hlubokého mokrého lesku 
s dlouhotrvající odolností proti IR + UV, poškrábáním a kontaminací silniční špínou. 
 
Product Code : GAP_104_16    ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code : GAP_104          ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 16oz ) – 0,473 L 
Obsah velkého balení  Kanystr                 ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

Po aplikaci leštícího přípravku Wet Mirror Finish Gloss se 
povrch ošetřeného laku leskne jako zrcadlo s nádherným 
mokrým hlubokým leskem při kterém jakoby barva dýchala a 
zářila. Tento přípravek, který mimo jiné kvalitní přísady 
obsahuje také Karnaubský vosk svým unikátním složením 
zvyšuje zaručeně lesk o 18% - 20% na každém povrchu který 
je poté antistatický s maximální odpudivostí vody a špíny, s 

dlouhodobou odolností povrchu  proti kontaminaci jakoukoliv špínou a IR + UV. Tato velmi 
dokonalá leštěnka také snižuje tření na povrchu a zvyšuje odolnost laku proti poškrabání. 
Poskytuje maximální lesk laku automobilu a také na jiných materiálech jako je laminát, chrom, 
nerez a jiné. Neodlupuje se, nepraská, nežloutne.                                                                                                    

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:   
 extrémně snadné a rychlé nanášení i rozlešťování po aplikaci                                                                                                                                

 po aplikaci a vyleštění vytváří dokonalý efekt hlubokého, mokrého a lesklého povrchu                   

 nikdy nezanáší plastové a gumové části karoserie                                                                                   

 přípravek lze aplikovat i na přímém slunci                                                                                          

 obsahuje velmi účinné UV a IR filtry                                                                                                                               

 lze jej aplikovat na jakýkoliv syntetický vosk – je to ideální finální produkt                                         

 vhodný pro ošetření všech druhů lakovaných povrchů - kromě laků také i na sklo, 
nerezovou ocel, sklolaminát, nerezové kola a chromové části                                                                  

 vhodný pro všechny druhy laků a všechny jejich barevné odstíny 

 je vyroben na základě nanotechnologie, která se dokonale váže na povrch laku                                     

 svým složením se podobá populárnímu pastovému vosku XXX Hardcore Paste Wax ale je 
ve formě krému, který se snadno a rychle aplikuje. 
 
 

POUŽITÍ PRODUKTU: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte                                                                                                                    

 přípravek se aplikuje v co nejslabší vrstvě strojově anebo ručně pomocí pěnového 
aplikátoru UFO 

 na dokonale umytý povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku Microutěrkou              
anebo doporučujeme použít aplikační pomůcky, které dodává výrobcem CG. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                                                                                                                      

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte. Aplikaci rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.     

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých dílech karoserie je nutné povrch Microutěrkou 
dokonale vyleštit. Postupujte část po části. 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/GAP_104_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/GAP_104-2.jpg
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2. BLACK LIGHT- HYBRID RADIANT SUPER FINISH - Black Light je nový, 

unikátní stoprocentně syntetický vosk nové generace. Poskytuje velmi lesklý, hladký a kompaktní 
finiš s kvalitní iluzí mokrého povrchu a perfektní hloubku lesku. To vše při velmi d dlouhé životnosti. 
Bonusem jsou vysoké antistatické vlastnosti snižující ulpívání prachu na povrchu laku.                              
 
Product Code : GAP_619_16    ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code : GAP_619          ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 16oz ) – 0,473 L 
Obsah velkého balení  Kanystr                 ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Black Light je unikátní stoprocentně syntetický vosk nové generace 
který obsahuje vysoké množství zvýrazňovačů lesku a schopnosti 
maskovat /vyplňovat mikroskopické vady laku které velmi snižují 
výsledný lesk a optickou čistotu po ošetření. Tato hybridní nano 
technologie poskytuje vysoký mokrý lesk s dlouhodobou, 
antistatickou ochranou která dokonale zamezuje ulpívání prachu a 
nečistot na karoserii. Přípravek lze použít jako finální leštěnku 
anebo podklad pro další vrstvu vosku. Je velmi kompatibilní 
s finálními karnaubskými vosky jako například XXX Hardcore Paste 

Wax, Petes 53, E – Zyme a jiné… Pro maximalizaci lesku a následnou údržbu je velmi vhodný 
také spray Hybrid V7. Druhou vrstvu - vosk- aplikujeme vždy až za 30 minut po nanesení BL. 

 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU 
 snadné a rychlé nanášení i rozlešťování po aplikaci                                                                         

 použití možné jako finální leštěnka anebo jako základ k vrstvení pro jiný finální vosk.                                                                                                                                                          

 po aplikaci a vyleštění vytváří dokonalý efekt hlubokého, mokrého a lesklého povrchu                   

 nikdy nezanáší plastové a gumové části karoserie                                                                                   

 přípravek lze aplikovat i na přímém slunci                                                                                          

 obsahuje velmi účinné UV a IR filtry                                                                                                                                                                                              

 vhodný pro všechny druhy laků a všechny jejich barevné odstíny 

 je vyroben na základě nano technologie která se dokonale váže na povrch laku a vytváří 
dokonalé podmínky pro další vrstvu jiného finálního vosku                                    

 

POUŽITÍ PRODUKTU: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte                                                                                                                    

 přípravek se aplikuje v co nejslabší vrstvě strojově anebo ručně pomocí pěnového 
aplikátoru UFO 

 na dokonale umytý povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku Microutěrkou              
anebo doporučujeme použít aplikační pomůcky, které dodává výrobcem CG 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu – dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                                                                                                                        

 aplikaci přípravku rozdělte na jednotlivé části - díly karoserie.- přípravek po aplikaci 
nechejte 15 minut zavadnout a poté vyleštěte Mikroutěrkou do vysokého lesku.                                                               

 pokud použijete Black Light jako finální úpravu nanášejte a leštěte jej větším tlakem. 

 pokud bude na tento Sealant nanášet vosk aplikujte a leštěte s minimálním tlakem. 
 
 
  

 
 
 

 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_GAP_619_Black_Light_Hybrid_Radiant_p/gap_619_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_GAP_619_Black_Light_Hybrid_Radiant_p/gap_619.htm
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3. P40 POLISH - Final Step Finish Polish - jednofázový přípravek pro jemné - finální - 

leštění, odstraňování hologramů, drobných poškození laku při mytí v myčce a jiných jeho 
nedokonalostí. Obsahuje dělitelné mikro abrazivní částice,  které se v průběhu procesu rozpadají 
na menší a menší a ještě menší. Tato technologie pozvolného rozpadu abrazivních částic zaručuje 
bez námahy dokonalé rovnoměrné vyleštění celé plochy ošetřovaného laku.                                                  
 
Product Code : GAP_105_16    ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code : GAP_105          ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 16oz ) – 0,473 L 
Obsah velkého balení  Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

Tento jednofázový  leštící přípravek se používá pro mikro - 
jemné finální leštění a obsahuje malé abrazivní částice, které 
rychle a bez námahy odstraňují drobné škrábance a hologramy 
a podobné nedokonalosti laku. A při leštění získává lak vysoký 
lesk s hlubokým efektem. Polish P40 obnovuje světlé i tmavé 
laky, odstraňuje škrábance, mírné oxidace a matné víry 
do hloubkou až 2.300 - 3. 500. Lze jej použít na nová vozidla s 

novými laky a stejně tak na starší anebo repasované laky. Přípravek svojí evoluční technologií 
garantuje 100% úspěšnost a jistotu toho že nedojde k žádnému poškození povrchu laku. Aplikuje 
se ručně s použitím bílého kotouče anebo strojově za použití excentrické (orbitální) leštičky. Pro 
strojové leštění je nejlepší použití kotoučů HEX LOGIC.                                                                                  

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU : 
 dosáhnete v jednom kroku mimořádně vysoký lesk a finální vyleštění laku 

 odstraňuje rychle lehké škrábance, matné plochy na laku a rozpouští vodní skvrny a 
nečistoty na povrchu laku 

 přípravek je vhodný pro všechny barvy nových i starých laků 

 používá se jako konečný produkt anebo základ pro nanášení dalších vosků a 
impregnačních tmelů. 

 neobsahuje plnidla nebo silikony 

 je vyroben pro ruční anebo strojovou aplikaci. Pro strojové rotační leštění použijte bílý Hex -
Logic Pad kotouč. 

POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte                                                                                 

  na dokonale umytý a nejlépe dekontaminovaný povrch laku naneste tenkou vrstvu  

 přípravku pěnovým aplikátorem anebo Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna                                

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem CG. 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU :  
 velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu 

 jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku   

 maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.  

 přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku. A to vše 
navíc s vůní banánu. 

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem ruky 
dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a vpravo.                                                                                                               

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části  

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch Microutěrkou 
dokonale vyleštit  

 při mytí vozidla po aplikaci používejte šampony z nabídky Chemicalguys které nesmývají vosky.  

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/GAP_105_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.be/propolish.html
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4. GAP_VKIT_04  - sada pro kompletní ošetření laku. Obsahuje hrubou brousící pastu V32, 

jemnější korekční pastu V34, jemnou leštící pastu V36 a finální velmi jemnou leštící pastu V38. 
Tyto přípravky jsou vhodné pro základní strojové rotační broušení, leštění ( leštičkou) PORTER  
CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a k odstraňování nejtěžších i mírnějších poškození, 
škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů z řady ChemicalGuys i jiných 
světových výrobců.   
 
Product Code : GAP_VKIT_04    ( 4 oz )                                                                                                        
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 4oz X 4 PS )  
 

Toto speciální malé balení obsahuje brousící, leštící a finální přípravky 
sloužící k úplnému ošetření ( korekci ) laku karoserie automobilu. Vhodné 
pro entusiasty kteří si chtějí zašlý a matný lak svého vozidla vybrousit a 
vyleštit sami, pro amatéry a víkendové nadšence kteří si chtějí ošetřit 
drobné poškození a hologramy vzniklé při běžném provozu a při mytí 
v kartáčových myčkách. A zároveň také pro profesionály kteří chtějí 
vyzkoušet rozdíl mezi klasickými brusnými a leštícími pastami  a touto 
hybridní Nanotechnologií která využívá dělitelné abrazivní mikročástice. 

Výsledkem je povrch laku s finálním vysokým, čistým a hlubokým leskem bez škrábanců a 
hologramů. 

OBSAH BALENÍ: 
V32 - OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND ( 4 oz – 120 ml )  - extrémně silná                                            

korekční (brousící) pasta s  použitím hybridní nano technologie a s progresivním účinkem vhodná 
pro základní strojové rotační broušení (leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
BUF_100.1XP) a k odstraňování nejtěžších poškození, škrábanců, oxidací z laku za použití 
brousících a leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců. Je 
také vhodná i k ručnímu broušení za použití ručních brousících kotoučů.                                        

V34 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND ( 4 oz – 120 ml )  - je jemnější korekční (brousící) 
pasta s použitím hybridní nano technologie vhodná pro základní strojové rotační broušení 
(leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a k odstraňování mírnějších 
poškození, škrábanců, oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady 
ChemicalGuys i jiných světových výrobců. Je také vhodná i k ručnímu jemnějšímu broušení za 
použití ručních brousících kotoučů.                                                                               

V36 OPTICAL GRADE CUTTING POLISH ( 4 oz – 120 ml )  - leštící pasta s použitím hybridní 
nano technologie. Určena pro jemné leštění. Je vhodná pro základní strojové rotační leštění 
(leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) při kterém rychle a rovnoměrně 
odstraňuje středně těžké vady laku do hloubky 2500. A to zejména drobné škrábance, hologramy, 
mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku které vznikají za běžného silničního 
provozu anebo při mytí v kartáčových mechanických myčkách. Při leštění používáme brousících a 

leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových výrobců. Je také vhodná i 
k ručnímu leštění za použití ručních brousících kotoučů.                                        

V38 OPTICAL FINAL POLISH ( 4 oz – 120 ml )  - dokončovací a finalizační leštící pasta 
s použitím hybridní nano technologie. Je určena pro jemné, finální leštění při kterém rychle a 
rovnoměrně odstraňuje lehké vady laku do hloubky 2300-3500. A to zejména drobné škrábance, 
hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti které vznikají za běžného 

silničního provozu anebo při mytí v kartáčových mechanických myčkách. Je vhodná pro finální 

strojové rotační leštění leštičkou PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) za použití 
leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových výrobců. Je také vhodná i 
k ručnímu finálnímu leštění za použití ručních leštících kotoučů.                                        
 

 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_GAP_VKIT_04_p/gap_vkit_04.htm


 
 

55 

5. V38 OPTICAL FINAL POLISH - Optical Grade Final Polish  - nejnovější dokončovací a 

finalizační leštící pasta s použitím hybridní Nano technologie. Je určena pro jemné, finální leštění 
při kterém rychle a rovnoměrně odstraňuje lehké vady laku do hloubky 2300-3500. A to zejména 
drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku, které 

vznikají za běžného silničního provozu anebo při mytí v kartáčových mechanických myčkách. Je 

vhodná pro finální strojové rotační leštění leštičkou PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
BUF_100.1XP) za použití leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady ChemicalGuys či jiných světových 
výrobců. 

                                           
Product Code : GAP_V38_16    ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : GAP_V38_32    ( 32 oz )                                                                                                   
Product Code : GAP_V38          ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  -  ( 16 oz )    - 0,473 L                                                             
Obsah většího balení                                -  ( 32 oz )    - 0,960 L   
Obsah velkého balení  Kanystr                  -  ( 1Galon ) - 3,8 Litru 

 
Velmi jemná dokončovací, finální a leštící pasta pro perfekcionisty na 
vodní bázi, bez silikonů, plnidel a oleje se používá pro mikro - jemné 
finální leštění s využitím micro částic abraziv. Používá se pro 
samostatné jemné leštění karoserie anebo jako poslední krok po 
provedené kompletní korekci (broušení) a ošetření laku. Tato hybridní 
nano technologie velmi rychle a spolehlivě odstraňuje lehké vady laku 
do hloubky 2300-3500 drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, 
matné víry a podobné nedokonalosti laku které vznikají při běžném 
silničním provozu anebo mytím v mechanických myčkách. Při rotačním 

mechanickém leštění získává lak vysoký lesk s maximální optickou čirostí a hlubokým, mokrým 
efektem. V38 obnovuje světlé i tmavé laky s dlouhodobou, antistatickou ochranou která dokonale 
zamezuje ulpívání prachu a nečistot na karoserii. Spolupracuje se všemi druhy laků. Lze jej použít 
na nová vozidla s novými laky a stejně tak na starší anebo repasované laky. Přípravek svojí 
evoluční nano technologií garantuje 100% úspěšnost a jistotu toho že nedojde k žádnému 
poškození povrchu laku. Obsahuje mikro abrazivní částice, které se v průběhu procesu rozpadají 
na menší a menší a ještě menší. V principu funguje jako speciální směs, která se v průběhu 
leštícího procesu mění z leštící pasty na leštící vosk. Tato bezprašná technologie pozvolného 
rozpadu abrazivních mikro částic zaručuje bez námahy dokonalé rovnoměrné vyleštění celé plochy 
ošetřovaného laku bez skvrn a matných vírů. Aplikuje se ručně anebo za použití speciální 
excentrické ( Orbitální ) leštičky a leštících kotoučů. Pro strojové leštění je nejlepší použit kotouče 
HEX LOGIC – je to nejdokonalejší a nejvyspělejší světová Pads technologie. Vyhovuje 
maximálně všem nejnáročnějším požadavkům. 
                                                                                                                             

POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte 

 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kod: CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního 
přípravku kod: WAC_CLY_100_16 

 na takto ošetřený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo 
Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna 

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys 

 k ručnímu leštění používáme speciální kotouče  HEX BUFX_201 /  BUFX_202  /  
BUFX_203 

 pracujte vždy na povrchu o ploše max. 60cm x 60cm 

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch měkkou 
Microutěrkou Monster Extreme Thickness Microfiber MIC_1100  dokonale vyleštit. 
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Po leštícím procesu použijte vždy některý z řady Chemical Guys syntetických vosků : 
některým z přípravků Sealant  WAC_118_16 JET SEAL 109 anebo BLACK – SIGNATURE PASTE 
WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. 
 

Pro finální úpravu použijte některý z řady Chemical Guys přírodních vosků : 
PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED SERIES  CONCOURS  PASTE  
WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX  
Tyto přípravky dodají povrchu dlouhodobou odolnost, trvanlivost a vysoký lesk. 
 

POUŽITÍ TOHOTO  LEŠTÍCÍHO PŘÍPRAVKU  PŘI  STROJOVÉ  APLIKACI:  
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kod : CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního 
přípravku kod : WAC_CLY_100_16 

 při finálním leštění pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m 

 pro tuto nejemnější leštící pastu je vhodný leštící finální kotouč  HEX - LOGIC FINISHING 
BUFX_107HEX6. Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - 

držáku.                                                                                                                                                  

 na kotouč naneseme spirálovitě  5 větších kapek leštící pasty (velikosti cca 1cm) od středu 
směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti kotouče 1- 
2 cm.  

 na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou leštící 
pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků                                                                                                                                                               

 leštění začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu naneseme 
důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 
1800 ot/min dle potřeby                                                                                                                                   

 k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!                                                                                                                               

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se 
z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme 
Thickness Microfiber MIC_1100  z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle 

potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně leštící pastu na kotouč.                                                                                              

 lak je po aplikaci lesklý a díky Nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrabání. 
 

DOPORUČENÍ:  

Po dokonalém vyleštění laku vždy použijte pro konečnou povrchovou úpravu : 
některým z přípravků Sealant  WAC_118_16 JET SEAL 109 anebo BLACK – SIGNATURE PASTE 
WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. Tyto přípravky 
dodají povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou trvanlivostí a odolností. 
 

Pro finální úpravu použijte některý z řady Chemical Guys přírodních vosků :  
PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED SERIES  CONCOURS  PASTE  
WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX  
 

VÝHODY TOHOTO LEŠTÍCÍHO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI: 
 velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu 

 jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku 

 maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů.  

 přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku.  

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu.                                                                                        
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 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo.                                                                                                                                                           

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte.  

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části.                                                                         

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  

 
 
VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI :  

 nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit mírnější poškození laku, jemné 
škrábance, oxidace, hologramy a víry                                                                                                                             

 hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 2300 až 3500 bez 
obvyklých matných skvrn a při tom dokonale  zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované 
ploše.                                                                                                                                                                                 

 díky širokému záběru a dokonalé technologii snižuje počet přejezdů kotoučem                                                              

 je velmi efektivní, šetří čas a námahu                                                                                                         

  zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý 
lesk bez škrábanců a hologramů. 

 
 

6. V36 OPTICAL GRADE CUTTING POLISH - REDEFINING WHAT A PERFECT 
FINISH - nejnovější leštící pasta s použitím hybridní Nano technologie. Určena pro jemné leštění. 

Je vhodná pro základní strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
BUF_100.1XP) při kterém rychle a rovnoměrně odstraňuje středně těžké vady laku do hloubky 
2500. A to zejména drobné škrábance, hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné 
nedokonalosti laku, které vznikají za běžného silničního provozu anebo při mytí v kartáčových 
mechanických myčkách. Při leštění používáme brousících a leštících kotoučů HEX-LOGIC z řady 
ChemicalGuys či jiných světových výrobců. 
 
Product Code : GAP_V36_16    ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : GAP_V36_32    ( 32 oz )                                                                                                   
Product Code : GAP_V36          ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  -  ( 16oz )     - 0,473 L                                                             
Obsah většího balení                                -  ( 32oz )     - 0,960 L   
Obsah velkého balení  Kanystr                  -  ( 1Galon ) - 3,8 Litru 
 

Leštící pasta pro perfekcionisty na vodní bázi, bez silikonů, plnidel a 
oleje se používá pro jemnější leštění s využitím rozpadajících se micro 
částic abraziv. Tato hybridní nano technologie velmi rychle a spolehlivě 
odstraňuje lehké vady laku do hloubky 2500 - drobné škrábance, 
hologramy, mírné oxidace, matné víry a podobné nedokonalosti laku 
které vznikají při běžném silničním provozu anebo mytím 
v mechanických myčkách. Při rotačním mechanickém leštění získává 
lak vysoký lesk s maximální optickou čirostí a hlubokým, mokrým 
efektem. V36 obnovuje světlé i tmavé laky s dlouhodobou, antistatickou 
ochranou, která dokonale zamezuje ulpívání prachu a nečistot na 

karoserii. Spolupracuje se všemi druhy laků. Lze jej použít na nová vozidla s novými laky a stejně 
tak na starší anebo repasované laky. Přípravek svojí evoluční nano technologií garantuje 100% 
úspěšnost a jistotu toho že nedojde k žádnému poškození povrchu laku. Obsahuje malé abrazivní 
částice, které se v průběhu procesu rozpadají na menší a menší a ještě menší. V principu funguje 
jako speciální směs, která se v průběhu leštícího procesu mění z leštící pasty na leštící vosk. Tato 
bezprašná technologie pozvolného rozpadu abrazivních mikro částic zaručuje bez námahy 
dokonalé rovnoměrné vyleštění celé plochy ošetřovaného laku bez skvrn a matných vírů. Aplikuje 
se ručně anebo za použití speciální excentrické ( Orbitální ) leštičky a leštících kotoučů. Pro 
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strojové leštění je nejlepší použit kotouče HEX LOGIC – je to nejdokonalejší a nejvyspělejší 
světová Pads technologie. Vyhovuje maximálně všem nejnáročnějším požadavkům. 
 

POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI:  
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte            

 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kód: CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního 
přípravku kód : WAC_CLY_100_16 

 na takto ošetřený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo 
Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna 

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys 

 k ručnímu leštění používáme speciální kotouče  HEX BUFX_201 
/  BUFX_202  /  BUFX_203 

 pracujte vždy na povrchu o ploše max. 60cm x 60cm 

 ihned po dokončení aplikace na jednotlivých částech karoserie je nutné povrch dokonale 
vyleštit  Microutěrkou Thickness Microfiber MIC_1100 

 po aplikaci je nutné aplikovat finální povrchovou úpravu leštícím přípravkem V38 OPTICAL 
FINAL POLISH (kód: GAP_V38_16)     

  

Po leštícím procesu použijte vždy některý ze syntetických vosků z řady Chemical Guys:  
některým z přípravků Sealant  WAC_118_16 JET SEAL 109 anebo BLACK – SIGNATURE PASTE 
WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. 
  

Pro finální úpravu použijte některý z řady Chemical Guys přírodních vosků : 
PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED 
SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX 
  

POUŽITÍ TOHOTO  PRODUKTU  PŘI  STROJOVÉ  APLIKACI: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte                                                

 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kod : CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního 
přípravku kod : WAC_CLY_100_16 

 při jemnějším leštění pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m 

 pro tuto jemnější leštící pastu je vhodný brousící kotouč  HEX - LOGIC MEDIUM 
BUFX_102HEX6 nebo BUFX_106HEX6 a také BUFX_105HEX6  Průměr kotouče volíme 
dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku.    

 na kotouč naneseme spirálovitě  5 větších kapek brousící pasty (velikosti cca 1cm) od 
středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti 
kotouče 1- 2 cm. 

 na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou 
brousící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků  

 leštění začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu naneseme 
důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 
1800 ot/min dle potřeby 

 k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!! 

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se 
z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme 
Thickness Microfiber MIC_1100  z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle 
potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně brousící pastu na kotouč. 

 lak je po leštění lesklý a díky Nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrabání 

 po aplikaci je nutné aplikovat finální povrchovou úpravu leštícím přípravkem V38 OPTICAL 
FINAL POLISH (kód: GAP_V38_16)     
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DOPORUČENÍ: 
Po leštícím procesu použijte vždy některý ze syntetických vosků z řady ChemycalGuys: 
některým z přípravků Sealant  WAC_118_16 JET SEAL 109 anebo BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE 
JAR, SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. 
Pro finální úpravu použijte některý z řady ChemycalGuys přírodních vosků :  
PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX , CELESTE 
DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX 
 

VÝHODY TOHOTO LEŠTÍCÍHO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI:  
 velmi snadné nanášení a rozlešťování s vysokým efektem lesklého, mokrého povrchu 

 jednoduchou aplikaci můžeme provádět při vysokých teplotách a to i na přímém sluníčku  

 maximálního efektu dosáhneme nejen u tmavých barev laků ale i u ostatních odstínů. 

 přípravek zaručuje dlouhodobou impregnaci a ochranu před UV až po dobu jednoho roku. 

 po aplikaci nezůstávají zbytky produktu na gumových a plastových dílech automobilu. 

 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte přípravek pohybem ruky vlevo a 
vpravo. 

 přípravek nanášejte zlehka a netlačte. 

 při nanášení přípravků a leštění postupujte část po části. 

 přípravek nechejte chvíli zavadnout 
  

VÝHODY TOHOTO LEŠTÍCÍHO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI : 
 nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit mírnější poškození laku, škrábance, 

oxidace, hologramy a víry  

 hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 2500 bez obvyklých 
matných skvrn a při tom dokonale  zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované ploše. 

 díky širokému záběru a dokonalé technologii snižuje počet přejezdů kotoučem    

 je velmi efektivní, šetří čas a námahu 

 zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý 
lesk bez škrábanců a hologramů. 

 
 

7. V34 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND - Designed with precision 
technology to eliminate  heavy  paint defects and imperfections -  je nejnovější 

jemnější korekční (brousící) pasta s použitím hybridní Nano technologie vhodná pro základní 
strojové rotační broušení (leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a k 
odstraňování mírnějších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících 
kotoučů z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců.                                         

 
Product Code : GAP_V34_16    ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : GAP_V34_32    ( 32 oz )                                                                                                   
Product Code : GAP_V34          ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  -  ( 16oz )  - 0,473 L                                                             
Obsah většího balení -                                 ( 32oz )  - 0,960 L   
Obsah velkého balení  Kanystr -                ( 1Galon ) - 3,8 Litru 

 
Tato jemnější korekční (brousící) pasta je určena k odstraňování 
mírnějších poškození, škrábanců a oxidací z laku. A hlavně na 
obnovení lesku matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1500 až 
2000. Anebo jako druhý krok po použití hrubé brusné pasty V 32. Díky 
efektivnějšímu záběru snižuje počet přejezdů ošetřované plochy 
kotoučem, šetří čas a zvyšuje produktivitu práce. Při leštění za pomocí 
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rotační leštičky a brusných kotoučů se tento nový unikátní abrazivní systém (a hlavně jeho částice) 
pozvolna rozpadá v závislosti na délce leštícího procesu a teplotě do jemnějších a jemnějších a 
ještě jemnějších malých částeček, které nakonec vytvoří dokonalou vyleštěnou plochu v jednom 
snadném kroku. V principu funguje jako jemnější brousící směs, která se v průběhu leštícího 
procesu mění z brusné pasty na leštící vosk. Tento systém zaručuje dokonalou ochranu laku před 
probroušením – poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů. Je ideální pro 
jakoukoliv jemnější brousící a leštící práci a také pro všechny druhy povrchů a odstínů laků. 
Přípravek V34 je určen pro použití ve spojení s leštícím přípravkem V36 pro základní leštění a 
nakonec s přípravkem V38 pro finální leštění který laku zajistí dokonalou čistotu, brilantní lesk a 
dokonalý vzhled.                                                      

POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE: 
 lak automobilu musí být před použitím brousící / leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 

asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního přípravku 
WAC_CLY_100_16 

 při jemnějším broušení pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m 

 pro tuto jemnější brousící pastu je vhodný brousící kotouč  HEX - LOGIC MEDIUM 
BUFX_102HEX6. Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unášeče - 
držáku.                                                                                                                                                    

 na kotouč naneseme spirálovitě 5 větších kapek brousící pasty (velikosti cca 1cm) od 
středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti 
kotouče 1- 2 cm.  

 na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou 
brousící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků                                                                                                                                                                  

 broušení začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu naneseme 
důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 
1800 ot/min dle potřeby                                                                                                                                     

 k broušení využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!                                                                                                                                

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se 
z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme 
Thickness Microfiber MIC_1100  z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle 
potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně brousící pastu na kotouč.                                                                                              

 lak je po broušení lesklý a díky nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrabání. 
 

 DOPORUČENÍ: po broušení a dokonalém vyleštění laku vždy použijte pro konečnou povrchovou 
úpravu některým z přípravků Sealant ( WAC_118_16 JET SEAL 109) Tento přípravek dodá 
povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou trvanlivostí a odolností. 
 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE:  
 nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit mírnější poškození laku, škrábance, silné 

oxidace, hologramy a víry                                                                                                                            
 hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1200 až 1500 bez 

obvyklých matných skvrn a při tom dokonale zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované 
ploše.                                                                                                                                                                                

 díky hlubšímu záběru a dokonalé technologii snižuje počet přejezdů                                                              
 je velmi efektivní, šetří čas a námahu                                                                                                         
 snadno a rychle eliminuje všechny nerovnosti povrchu laku. 

 

 zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý 
lesk bez škrábanců a hologramů. 
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8. V32 - OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND - For Compete Correction Of 
Paint Defects and Imperfections – nejprogresívnější korekční (brousící) pasta s  použitím 

hybridní Nano technologie a s extrémně  silným účinkem vhodná pro základní strojové rotační 
broušení (leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a k odstraňování 
nejtěžších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících kotoučů z řady 
ChemicalGuys i jiných světových výrobců.                                         
Product Code : GAP_V32_16    ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : GAP_V32_32    ( 32 oz )                                                                                                   
Product Code : GAP_V32          ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  -  ( 16 oz )    - 0,473 L                                                             
Obsah většího balení                                -  ( 32 oz )    - 0,960 L   
Obsah velkého balení  Kanystr                  -  ( 1Galon ) - 3,8 Litru 

 
Tato nejvýkonnější korekční (brousící) pasta je určena jako první krok 
k rychlému odstranění extrémně těžkých poškození laku, hlubokých 
škrábanců, silných oxidací, hologramů, vírů a hlavně na obnovení 
lesku matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1200 až 1500. 
Díky hlubšímu záběru snižuje počet přejezdů ošetřované plochy 
kotoučem, šetří čas a zvyšuje produktivitu práce. Při leštění za pomocí 
rotační leštičky a kotoučů se tento nový unikátní abrazivní systém (a 
hlavně jeho částice) pozvolna rozpadá v závislosti na délce leštícího 
procesu a teplotě do jemnějších a jemnějších a ještě jemnějších 

malých částeček, které nakonec vytvoří dokonalou vyleštěnou plochu v jednom snadném kroku. V 
principu funguje jako brousící směs, která se v průběhu leštícího procesu mění z brusné pasty na 
leštící vosk. Tento systém zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením – poškozením a 
finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a hologramů. Je ideální pro jakoukoliv brousící a leštící 
práci a také pro všechny druhy povrchů a odstínů laků. Přípravek V32 je určen pro použití ve 
spojení s přípravkem  V34 pro jemnější broušení, s leštícím přípravkem V36 pro základní leštění a 
nakonec s přípravek V38 pro finální leštění který laku zajistí dokonalou čistotu, brilantní lesk a 
dokonalý vzhled.                                                      

POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE: 
 lak automobilu musí být před použitím brousící / leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 

asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního přípravku 
WAC_CLY_100_16 

 při broušení pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m 

 dle stupně poškození povrchu laku zvolíme brousící kotouč  HEX - LOGIC 
BUFX_101HEX6 anebo HEX – LOGIC  MEDIUM BUFX_102HEX6. Průměr kotouče volíme 
dle velikosti použitého opěrného unášeče - držáku.                                                                                                                                                     

 na kotouč naneseme spirálovitě 5 větších kapek brousící pasty (velikosti cca 1cm) od 
středu směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti 
kotouče 1- 2 cm.  

 na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou 
brousící pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků                                                                                                                                                                  

 broušení začínáme s otáčkami kolem 600 ot/min (rychlost stupeň 1) a pastu naneseme 
důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 
1800 ot/min dle potřeby                                                                                                                              

 k broušení využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!!                                                                                                                                                                                                                                                               

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se 
z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme 
Thickness Microfiber MIC_1100  a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle 
potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně brousící pastu na kotouč.                                                                                              

 lak je po broušení lesklý a díky nano keramické vrstvě odolný proti běžnému poškrabání. 
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 DOPORUČENÍ: po broušení a dokonalém vyleštění laku vždy použijte pro konečnou povrchovou 
úpravu některým z přípravků Sealant ( WAC_118_16 JET SEAL 109) Tento přípravek dodá 
povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou trvanlivostí a odolností. 
 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE:  
 nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak odstranit extrémně těžké poškození laku, hluboké 

škrábance, silné oxidace, hologramy a vírů                                                                                                          
 hravě obnovuje lesk matných, zašlých a starých laků až do hloubky 1200 až 1500 bez 

obvyklých matných skvrn a při tom dokonale zajistí konzistentní lesk po celé ošetřované 
ploše.                                                                                                                                                                                 

 díky hlubšímu záběru snižuje počet přejezdů - je velmi efektivní, šetří čas a námahu                                                                                                         
 snadno a rychle eliminuje všechny nerovnosti povrchu laku. 
 zaručuje dokonalou ochranu laku před probroušením - poškozením a finální vysoký čistý 

lesk bez škrábanců a hologramů. 
 
 

9. GLOSSWORKZ GLAZE FINISH - revoluční přípravek k rychlému vyčištění povrchu laku a k 

dosažení maximálně hlubokého lesku s mokrým efektem. Při aplikaci zaceluje (vyplňuje) jemné 
škrábance, víry a další drobné vady laku, sjednocuje a vyhlazuje jeho povrch. Velmi vhodný také 
na povrch reflektorů po jejich mechanické renovaci. Zaplňuje a konzervuje škrábance, které 
vznikají při leštění a obsaženými UV blokátory zabraňuje jejich dalšímu stárnutí a oxidaci. 
Vytvořený lesk obzvláště vyniká na černých, červených a tmavých lacích. 

Product Code : GAP_618_16    ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code : GAP_618          ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 16oz ) – 0,473 L 
Obsah velkého balení  Kanistr                 ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Glossworkz Glaze je průlomový přípravek poskytující rychlé ošetření, vyčištění a 

vyleštění poškozeného laku vozidla zapříčiněné běžným provozem a mytím 
v kartáčových myčkách s minimální námahou. Slouží jako mezistupeň mezi 
korekcí (leštěním) a voskováním. Díky použití nové technologie dokáže tento 
přípravek zaplnit jemné škrábance, hologramy a další drobné vady laku. A zároveň 
v jednom kroku rovnoměrně zajistit laku jasný, hluboký lesk s mokrým efektem 
s dlouhotrvajícím účinkem. Obsahuje také UV sluneční blokátory, které 
dlouhodobě chrání povrch před škodlivými slunečními paprsky, stárnutím a 
oxidací. Přípravek může být aplikován ručně speciálními kotouči HEX BUFX_201 /  

BUFX_202  /  BUFX_203  anebo za použití strojové rotační leštění leštičkou PORTER  CABLE  
7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) za použití dokončovacích kotoučů HEX-LOGIC z řady 

ChemicalGuys či jiných světových výrobců.                                                                                                       
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 dosáhnete v jednom kroku vytmelení drobného poškození, mimořádně vysoký lesk a finální 

vyleštění laku 

 odstraňuje rychle lehké škrábance, matné plochy na laku a rozpouští vodní skvrny a 
nečistoty na povrchu laku 

 přípravek je vhodný pro všechny barvy nových i starých laků 

 používá se jako konečný produkt  

 je vyroben pro ruční anebo strojovou aplikaci. Pro strojové rotační leštění použijte bílý Hex -
Logic Pad kotouč BUFX_104HEX6. 
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POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PŘI RUČNÍ APLIKACI: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte 

 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a nejlépe dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kod: CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního 
přípravku kod: WAC_CLY_100_16 

 na takto ošetřený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým aplikátorem anebo 
Microutěrkou z kvalitní bavlny/ Mikrovlákna 

 také doporučujeme použít aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys 

 k ručnímu leštění používáme speciální kotouče  HEX BUFX_201 /  BUFX_202  /  
BUFX_203 

 pracujte vždy na povrchu o ploše max. 60cm x 60cm 

 poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme Thickness Microfiber MIC_1100  
z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme.  

 
 

POUŽITÍ TOHOTO LEŠTÍCÍHO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte 

 lak automobilu musí být před použitím tohoto přípravku dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a nejlépe dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kod : CLY_202_180 GR za použití Lubrikačního 
přípravku kod : WAC_CLY_100_16 

 při leštění pracujeme vždy maximálně na ploše 0,6m x 0,6m 

 pro tento přípravek je nejvhodnější  leštící a nanášecí kotouč  HEX - LOGIC POLISHING 
BUFX_104HEX6 

 Průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku. 

 na kotouč naneseme spirálovitě  5 větších kapek přípravku (velikosti cca 1cm) od středu 
směrem k okraji a pootáčíme o 30 stupňů. Vzdálenost kapek volíme dle velikosti kotouče 1- 
2 cm.  

 na zvolené ploše laku karoserie uděláme takto připraveným kotoučem s nanesenou leštící 
pastou rovnoměrně 4 - 6 otisků 

 leštění začínáme s otáčkami kolem 600 otm/min (rychlost stupeň 1) a pastu naneseme 
důkladně po celé zvolené ploše. Poté používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 1500 až 
1800 otm/min dle potřeby 

 k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!! 

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa až se 
z pasty stane transparentní film. Poté plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme 
Thickness Microfiber MIC_1100  z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle 
potřeby aplikaci opakujeme a je nutné také přidat přiměřeně přípravek na kotouč. 

 lak je po aplikaci lesklý a dlouhodobě odolný proti povětrnostním vlivům a silniční špíně. 
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23.SCRATCH + SWIRL BUF  REMOWER -  speciální jednofázový prostředek na leštění a 

obnovu všech lakovaných části automobilů. Obsahuje speciální jemné částice brusiva s dělitelnou 
strukturou. Dokonale odstraňuje škrábance, matné víry, oxidaci  a hologramy. Použití dle volby 
mechanicky anebo ručně. 
 
Product Code : COM_129_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : COM_129         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Odstraní rychle a bezpečně středně těžké povrchové 
poškození laku do hloubky (1500-1700) včetně všech 
škrábanců, hologramů a dalších nedokonalostí jeho 
povrchu. Při leštění za pomocí rotační leštičky a kotoučů se 
tento nový unikátní abrazivní systém (a hlavně jeho částice) 
pozvolna rozpadá v závislosti na délce leštícího procesu a 
teplotě do jemnějších a jemnějších a ještě jemnějších 
malých částeček,  které nakonec vytvoří dokonalou 

vyleštěnou plochu v jednom snadném kroku. V principu funguje jako brousící směs, která se 
v průběhu leštícího procesu mění z brusné pasty na leštící vosk. Tento systém zaručuje dokonalou 
ochranu laku před probroušením – poškozením a finální vysoký čistý lesk bez škrábanců a 
hologramů. Je ideální pro jakoukoliv leštící, brousící práci a také pro všechny druhy povrchů a 
odstínů laků. Tato technologie umožňuje i práci na přímém slunci protože přípravek obsahuje 
100% silikony a  ultra - rafinované oleje, které slouží jako lubrikant – mazivo. Není tedy již potřeba 
při aplikaci dále používat plnidla a vosky. Doporučujeme však konečnou povrchovou úpravu 
některým z přípravků Sealant. Tento přípravek dodá povrchu konečný vysoký lesk s dlouhodobou 
trvanlivostí. 

 
 
 
VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU A JEHO TECHNOLOGIE :  

 celý proces leštění se provádí v jednom kroku a není již potřeba použití plnidel a 
dalších vosků. Pouze konečná finální úprava produktem Sealant či jinou finální 
leštěnkou. 

 nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak odstranit mírné škrábance a povrchové 
nedokonalosti bez obvyklých matných skvrn a při tom dokonale  zajistit konzistentní 
lesk po celé ošetřované ploše. 

 přípravek pracuje jako dokonalá konzistenční sloučenina od A - Z. 

 odstraňuje dokonale všechny malé a střední poškození laku karoserie 

  navíc snadno a rychle eliminuje všechny nerovnosti povrchu laku. 

  na počátku renovačního procesu je to agresivní brusná pasta, která začíná 
pracovat jako směs  50 a končí na 1500 - 1700 jako velmi jemná leštící konzistence 
která zaručuje dokonalé velmi jemné finální leštění. 

 Při menší a lokálních defektech laku můžeme použít šetrné ruční leštění s velmi 
dobrým efektem. Ale nejlepších výsledků dosáhnete při použití vysokorychlostní 
leštičky a doporučených brusných kotoučů. 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/COM_129_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_COM_129_Scratch_and_Swirl_Remover_1_p/com_129.htm
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24. EXTREME SHINE EZ CREME GLAZE - krémová glazura obsahující  iontové akrylové 

polymery které zajistí dokonalé přilnutí přípravku na povrchu, vyplnění drobných poškození laku a 
také okamžité dosažení vysokého mokrého lesku s dlouhodobou ochranou. Přípravek snižuje 
statický náboj na ošetřovaném povrchu a odpuzuje nečistoty. 

Product Code : GAP_111_16( 16 oz )                                                                                              
Product Code : GAP_111          ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

Tato extrémně lesklá krémová EZ glazura  využívá nejnovější 
akrylovou technologii, perfektní kombinaci zesilňovačů lesku 
a přípravku k ochraně povrchu který obsahuje akrylové iontové 
polymery. Tento silný iontový polymer dokonale přilne na povrch 
laku a speciální konzistence pomáhá vyplnit drobné poškození a 
hologramy které po vyleštění nejsou viditelné pouhým okem. Při 
tom sjednotí povrch laku, vytvoří brilantně vysoký  lesk s mokrým 
efektem a dlouhodobou ochranou. Tento revoluční detailingový 
přípravek jednorázovou aplikací zajistí nejen maximální úroveň 

lesku ale jeho jedinečná technologie sníží zároveň statický náboj na povrchu laku. Snížením 
statického náboje tento „Repelent“ dokonale odpuzuje nečistoty z laku vozidla a ostatních 
plastových či kovových povrchů. Používá se po umytí, dokonalé dekontaminaci přípravkem Luber 
a před aplikací tmelů nebo vosků. Tato speciální Glazura je leštěnka bez jakýchkoliv  čistícich 
vlastností. Používají se hlavně na vylepšení lesku, výraznosti a jasnosti laku automobilů. Tyto 
Glazury používají hlavně karosářské dílny a lakovny při dokončovacích pracích anebo aby 
vylepšily lesk a zvýraznily barvu laku vozidla. Tyto přípravky se také obvykle používají na nových 
vystavených automobilech v autosalonech a při prestižních výstavách aby sa dosáhlo  lákavého 
"vysokého lesku" s hlubokým mokrým efektem. Upozornění: Glazury nenahrazují leštění = korekce 
laku. Pokud je nevyhnutelné ošetření povrchu laku na kterém jsou hologramy a drobné škrábance 
je nutné pro dosažení požadovaného efektu použít korekční a leštící pasty.  

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU : 
 dosáhnete při jednorázové aplikaci vyplnění drobného poškození, potlačení viditelnosti 

hologramů a mimořádně vysoký lesk s hlubokým mokrým efektem 

 přípravek je vhodný k ošetření lesku u všechny barev nových i starých laků 

 používá se jako produkt před nanášením vosků a také jako produkt k dosažení finálního 
lesku 

 je vyroben pro ruční anebo strojovou aplikaci. Pro strojové rotační leštění použijte bílý Hex -
Logic Pad kotouč BUFX_104HEX6. 
 

POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI RUČNÍ APLIKACI: 
 před upotřebením přípravek dokonale protřepejte 

 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 
asfaltových skvrn přípravkem Adhesive Remower kod: TW OCHP 3102 , hmyzu Bug 
Bugger kod: CWS_104_16 ostatních zažraných silničních nečistot a nejlépe 
dekontaminovaný za použití dekontaminační hmoty (plastelíny) kod: CLY_202_180 GR za 
použití Lubrikačního přípravku kod: WAC_CLY_100_16 

 na takto dokonale a připravený povrch laku naneste tenkou vrstvu přípravku pěnovým 
aplikátorem WAX APPLICATORS kód: ACC_ 113_01 anebo THE  GRIPPER  APPLICATOR  

SYSTEM  W  kód: ACC_ 2004 a případně také polštářkem z kvalitní bavlny/Mikrovlákna  
MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE kód : MIC_292_01 

 také doporučujeme použít jiné aplikační pomůcky dodávané výrobcem ChemicalGuys 

http://www.chemicalguys.com/Extreme_Shine_EZ_Creme_Glaze_16_oz_p/gap_111_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Extreme_Shine_EZ_Creme_Glaze_1_Gal_p/gap_111.htm
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 na vodorovných plochách ( kapota, střecha a víko kufru ) nanášejte přípravek pohybem 
ruky dopředu - dozadu. Na svislých plochách nanášejte pohybem ruky vlevo a vpravo. 
přípravek na lakovaný povrch nanášejte zlehka a netlačte  

 aplikaci proveďte jednorázově na celou lakovanou plochu karoserie 

 přípravek nechejte chvíli zavadnout  - cca 20 min 

 ihned po dokončení celoplošné aplikace a 20 - ti minutovém zavadnutí je nutné povrch 
dokonale vyleštit měkkou Mikroutěrkou MICROFIBER TOWEL ORANGE kód : MIC 721_01 
anebo  MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE kód : MIC_1100_01 

 při následných mytí vozidla po provedené aplikaci vždy používejte pouze šampony 
z nabídky ChemicalGuys které nesmývají vosky a zvyšují (doplňují) jejich lesk.! A to jsou 
CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER  kód: CWS_302_16 anebo Mr. PINK SUPER SUDS 

SHAMPOO kód: CWS_402_16 
 

POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU PŘI STROJOVÉ APLIKACI:  
 lak automobilu musí být před použitím leštící pasty dokonale čistý, zbaven všech 

asfaltových skvrn, zažraných silničních nečistot a dokonale dekontaminovaný za použití 
dekontaminační hmoty (plastelíny) kod : CLY_202_180 GR a za použití Lubrikačního 
přípravku kód : WAC_CLY_100_16 

 vosk nanášíme vždy pouze ruční aplikací  některým z pěnových aplikátorů 

 při finálním strojovém leštění naneseného a zavadlého vosku Rotační leštičkou Porter 
Cable Orbital kod: BUF_100.1XP pracujeme vždy maximálně na ploše 0,60cm x 0,60cm. 
Pro toto leštění je vhodný  leštící finální kotouč  HEX - LOGIC FINISHING RED kód: 
BUFX_107HEX6. 

 průměr kotouče volíme dle velikosti použitého opěrného unašeče - držáku. 

 při leštění používáme otáčky motoru leštičky v rozpětí 2800 - 3600 otm/min dle potřeby 

 k leštění využíváme pouze váhu přístroje a netlačíme!! 

 na ošetřované ploše pracujeme do kříže - vodorovně a poté svisle místo vedle místa Poté 
plochu otřeme měkkou utěrkou Monster Extreme Thickness Microfiber kod : MIC_1100 
a z různých úhlů pohledu zkontrolujeme stav laku. Podle potřeby aplikaci opakujeme. 

 lak je po aplikaci lesklý a díky nanesené vrstvě Glazury odolný proti zašpinění a běžnému 
poškrabání. 
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ROTAČNÍ BRUSKY/LEŠTIČKY + BRUSNÉ, LEŠTÍCÍ, NANÁŠECÍ A 
DOKONČOVACÍ KOTOUČE + DETAILINGOVÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ 

1. PORTER  CABLE  7424  XP Dual Action Orbital Polisher  -  

je profesionální Orbitální (excentrická) rotační bruska/leštička laků nové konstrukce určená ke 
kompletnímu ošetření laků automobilů za použití brousících a leštících kotoučů, korekčních, 
leštících přípravků a vosků z výrobků Chemical Guys anebo jiných výrobců autokosmetiky.  
 
Product Code: BUF_100.1XP 120V  
 

Porter Cable 7424 XP - je nová excentrická  (orbitální) rotační leštička 
pro korekci (broušení), leštění, nanášení a dekontaminaci laků automobilů 
s novou konstrukcí a s velmi výkonným motorem. Tato zcela nová 
konstrukce maximálně snížit vibrace, hluk a zároveň je velmi efektivní. 
Napodobuje krouživý, oválný ( orbitální ) pohyb ruky - ručního leštění a je 
navíc 100 x rychlejší než leštění rukou. Má účinné a promyšleným 
chlazení převodovky a velmi nízké těžištěm, které zajišťuje pevné a 
vyvážené držení, maximálně snadnou kontrolu nad nástrojem - přesné 
použití a komfort při práci i pro začínající uživatele. Elektronická 

regulace otáček mezi 2500 - 6800 OPM ( kmitů za minutu ) zajišťuje na rozdíl od jiných podobných 
leštiček na trhu potřebný výkon a dokonalou hladkost. Tato leštička je ideální za použití vhodných - 
námi doporučených - leštících a brousících kotoučů HEX_LOGIC anebo kotoučů Lake Country 
z Chemical Guys (jsou považovány profesionály jako celosvětově nejlepší) k dekontaminaci, 
nanášení vosků a sealantů, broušení  a leštění. Dokonale odstraňuje hologramy, škrábance a jiné 
poškození laku.  

VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE: 
 speciální senzor hlídá tlak na leštičku / kotouč, a pokud je tlak rukou nepřiměřený senzor rychle 

vypne přístroj tak aby nedošlo k poškození ošetřované plochy anebo kotouče.                                                                                                                 

 elektronická regulace otáček eliminuje možnost poškození laku často způsobované příliš       
vysokými otáčkami.  

 při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné hologramy a poškození. 

 možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, materiál a povrch! 

 snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství – kotouče se suchým zipem ! 

 nová konstrukce snižující podstatně vibrace a hluk 

 orbitální leštění - funguje tak že hřídel s leštícím nástavcem obíhá kolem středové osy  a 
zároveň se  volně otáčí kolem své vlastní osy. Protizávaží na opačné straně středového 
vřetena tlumí vibrace a zajišťuje  tichý a klidný provoz.     

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:                                                                                                                  
Max. Ø unašeče   145 mm                                                                                                               
Max. Ø leštícího kotouče  165 mm                                                                                       
Orbitální kmit     8mm                                                                                                                                                                                                                             
Otáčky při chodu naprázdno  160 – 480 ot/min                                                                                                                                                       
Otáčky       2500 – 6800 ot/min                                                                                                   
Příkon      4 A                                                                                
 Výkon      1400 W                                                                                                                
Upnutí nástroje     proprietární                                                                        
Hmotnost     2,6 kg                                                                                           
Délka přívodního kabelu   3m                                                                         
 

UPOZORNĚNÍ: pro tento model USA - 120V AC – nutný adaptér proudu z 220V na 110V                                                                                                                   
Příslušenství v balení:   Volně uložená rukojeť                    

Speciální leštící unašeč Ø 140 mm se suchým zipem             

http://www.chemicalguys.com/porter_Cable_7424XP_Car_Buffer_7424XP_Polisher_p/buf_100.1xp.htm
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2. FLEX L3403 VRG Lightweight German Circular Polisher - je profesionální, speciálně 

odlehčená rotační bruska/leštička  laků určená ke kompletnímu ošetření laků automobilů za použití 
brousících a leštících kotoučů, korekčních, leštících přípravků a vosků z výrobků Chemical Guys 
anebo jiných výrobců autokosmetiky.                                                                                                                                                                                                                                                          
Product Code: BUF_L3403VRG 

POLISHFLEX – je super lehká rotační leštička pro korekci 
(broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, dekontaminaci 
a čištění laků automobilů za použití - námi doporučených - leštících 
a brousících kotoučů HEX_LOGIC anebo kotoučů Lake Country 
z Chemical Guys (jsou považovány profesionály jako celosvětově 
nejlepší). Je navržena a vyrobena pro minimální únavu uživatele 
při práci s maximálním zaměřením na ergonomii držení. Její 
hmotnost je jenom 2,6 kg! Plochy, které slouží k uchopení leštičky, 
jsou pogumované a dokonale padnou do dlaně. To vše spolu s 

promyšleným chlazením převodovky a velmi nízkým těžištěm zajišťuje maximálně snadné, přesné 
použití a komfort při práci i pro začínající uživatele. Při konstrukci tohoto stroje mysleli i na takové 
drobnosti, jako je umístění tlačítka aretace vřetene. Na rozdíl od ostatních leštiček není tlačítko 
aretace umístěno na hlavě krytu převodovky, tedy v místech, kde hrozí jeho mimovolné stisknutí 
během práce, ale zcela mimo plochy určené k držení rotační leštičky, což zároveň zaručuje 
maximálně využitelnou a ergonomickou plochu pro opření dlaně. Toto revoluční řešení bylo 
umožněno zcela unikátní konstrukcí převodovky, využívající planetový redukční převod. Vložením 
planetové převodovky, která zároveň odlehčuje úhlovému převodu, bylo dále dosaženo velmi 
výrazného snížení hluku stroje, extrémní robustnosti úhlového převodu a velice kompaktní 
převodové skříně. FLEX L3403 VRG je vybavena výkonným motorem ( 1400 wattů ) s možností 
elektronické regulace otáček v rozsahu 600 až 2100 ot / min. Startovní otáčky ( bez aretace 
rychlosti ) začínají na 380 ot / min. Rozsah otáček je další z prvků maximálně optimalizovaných pro 
leštění auto laků. Ochrana proti přetížení a proti přehřátí, ochrana proti samovolnému spuštění ( po 
výpadku napájení ) činí práci maximálně efektivní a bezpečnou. 
 

VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE: 
 speciální ergonomická konstrukce ploch pro uchopení s pogumováním zabraňující 

proklouznutí při práci.                                                                                                                                              

 elektronická regulace otáček s vyrovnávací pamětí eliminuje možnost poškození laku 
často způsobované příliš vysokými otáčkami.  

 při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné hologramy a poškození. 

 pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, 
materiál a jeho povrch! 

 snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství – kotouče se suchým zipem ! 

 nová konstrukce snižující podstatně vibrace, klidný provoz a hluk.                                                                                                                                                                                             

TECHNICKÉ PARAMETRY :                                                                                                                    

Max. Ø unašeče   140 mm                                                                                                               
Max. Ø leštícího kotouče  165 mm                                                                                         
Otáčky při chodu naprázdno  160 – 480 ot/min                                                               
Otáčky      1100 – 3700 ot/min                                                                                                   
Příkon      6,2 A                                                                                 
Výkon      1400 W                                                                                                                
Upnutí nástroje     proprietární                                                                       
Hmotnost     2,6 kg                                                                                          
Délka přívodního kabelu   4m                                                                                    
 

Příslušenství v balení:                                                                                     
Rámová volně uložená rukojeť 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUF_L3403VRG-2.jpg
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3. Rupes LHR 15ES Big Foot Random Orbital Polisher -  je nejdokonalejší profesionální 
Orbitální (excentrická) rotační bruska/leštička laků inovativní konstrukce určená ke kompletnímu 
ošetření laků automobilů za použití brousících a leštících kotoučů, korekčních, leštících přípravků a 
vosků z výrobků Chemical Guys anebo jiných výrobců autokosmetiky. Vhodná pro profesionální 
použití i víkendové nadšence.  
                                                                              
Product Code: BUF_101.7 
 

Rupes Big Foot - nová excentrická bruska/leštička pro 21. století 
Italského výrobce nástrojů s tradicí od roku 1947. Díky letitým 
zkušenostem a profesionálnímu vývoji se jim podařilo vyvinout 
nejdokonalejší leštičku na světovém trhu, která má vysoký výkon, je 
super lehká a je ideální pro leštění velkých ploch s kotouči o Ø 6 palců 

(Ø 16cm). Její inovativní konstrukce zkvalitní, zjednoduší a urychlí práci 

při korekci (broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, 
dekontaminaci a čištění laků automobilů za použití - námi 
doporučených - leštících a brousících kotoučů HEX_LOGIC, kotoučů 

Lake Country anebo Micro Fiber Pad (BUFX 305_6) z Chemical 
Guys (které jsou považovány profesionály jako celosvětově nejlepší). 

Výsledkem této kombinace je leklý, bezchybný povrch laku bez vírů a hologramů díky orbitální 
rotaci s 15mm excentrickým vyosením kotouče. Je ideální pro profesionální použití i začínající 
Detailery a všechny kteří hledají vysoký výkon, snadné použití brusky s šestistupňovou regulací 
otáček pro různé druhy aplikací. Použití je multifunkční - leštění automobilů, kamionů, lodí i 
motocyklů. Rupes LHR 15ES s orbitálním kmitem 15mm umožňuje pracovat v úzkých a špatně 
dostupných místech a usnadňuje leštění menších ploch. Rupes LHR 21ES má orbitální kmit 21mm 
a je vhodnější pro velké a rovnější plochy.     
       
 

VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE: 
 vhodná pro profesionály i amatéry                                                                                                            

 dostatečně výkonná k leštění velkých ploch leštícími kotouči 
o Ø 6 palců (16cm).                                

 při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné hologramy a poškození. 

 pozvolný rozběh aby se zabránilo rozstříknutí produktu                                                                           

 ochrana proti přetížení a možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, materiál a jeho 
povrch ! 

 snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství - kotouče se suchým zipem ! 

 nová konstrukce snižující podstatně vibrace, klidný provoz a hluk.                                                              

 orbitální leštění - funguje tak že hřídel s leštícím nástavcem obíhá kolem středové osy  a 
zároveň se  volně otáčí kolem své vlastní osy.  

 Protizávaží na opačné straně středového vřetena tlumí vibrace a zajišťuje velmi tichý a 
klidný provoz                                                                                                           

 elektronická regulace otáček s vyrovnávací pamětí eliminuje možnost poškození laku často 
způsobované příliš vysokými otáčkami.                                                                                                         

 nepřekonatelný design                                                                                                                                                                                               

Specifikace přístroje - technické data 
 

Objednávkový kód BUF_101.7  

Modelové a výrobní označení LHR 15ES  

Regulace otáček Ano 6 stupňů  

Akční rozsah otáček 1,700 - 4,200  

Výkon  500 W  

Váha 2.6 kg/5.73 lbs 

Energetická úspornost Ano 
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Vhodná pro začátečníky Ano 

Vhodná k profesionálnímu použití Ano 

 

4. Rupes LHR 21ES Big Foot Random Orbital Polisher -  je nejdokonalejší profesionální 

Orbitální (excentrická - kmit 21mm) rotační bruska/leštička laků inovativní konstrukce určená ke 
kompletnímu ošetření laků automobilů za použití brousících a leštících kotoučů, korekčních, 
leštících přípravků a vosků z výrobků Chemical Guys anebo jiných výrobců autokosmetiky. Vhodná 
pro profesionální použití i víkendové nadšence.                                                                              
Product Code : BUF_101.5 
Rupes Big Foot – nová excentrická bruska/leštička pro 21. století Italského výrobce nástrojů 
s tradicí od roku 1947. Díky letitým zkušenostem a profesionálnímu vývoji se jim podařilo vyvinout 

nejdokonalejší leštičku na světovém trhu, která má vysoký výkon, je 
super lehká a je ideální pro leštění velkých ploch s kotouči o Ø 6 palců 

(Ø 16cm). Její inovativní konstrukce zkvalitní, zjednoduší a urychlí práci 

při korekci (broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, 
dekontaminaci a čištění laků automobilů za použití - námi 
doporučených - leštících a brousících kotoučů HEX_LOGIC anebo 

kotoučů Lake Country a Micro Fiber Pad (BUFX 305_6) 
z Chemical Guys (které jsou považovány profesionály jako celosvětově 
nejlepší). Výsledkem této kombinace je leklý, bezchybný povrch laku 
bez vírů a hologramů díky orbitální rotaci s 15mm excentrickým 
vyosením kotouče. Je ideální pro profesionální použití i začínající 

Detailery a všechny kteří hledají vysoký výkon, snadné použití brusky s šestistupňovou regulací 
otáček pro různé druhy aplikací. Použití je multifunkční - leštění automobilů, kamionů, lodí i 
motocyklů. Rupes LHR 21ES s orbitálním kmitem 21mm je vhodnější pro velké a rovnější plochy. 
Rupes LHR 15ES s orbitálním kmitem 15mm umožňuje pracovat v úzkých a špatně dostupných 
místech a usnadňuje leštění menších ploch. 
  
VÝHODY TOHOTO PŘÍSTROJE: 

 vhodná pro profesionály i amatéry                                                                                                             

 dostatečně výkonná k leštění velkých ploch leštícími kotouči o Ø 6 

palců (16cm).        

 při broušení a leštění nevznikají na laku popáleniny, pravidelné 
hologramy a poškození. 

 pozvolný rozběh aby se zabránilo rozstříknutí produktu                                                                            

  ochrana proti přetížení a možnost volby otáček pro jakoukoliv aplikaci, materiál a jeho 
povrch! 

 snadno výměnné leštící, brousící a čistící příslušenství - kotouče se suchým zipem ! 

 nová konstrukce snižující podstatně vibrace, klidný provoz a hluk.                                                              

 orbitální leštění - funguje tak že hřídel s leštícím nástavcem obíhá kolem středové osy  a 
zároveň se  volně otáčí kolem své vlastní osy. Protizávaží na opačné straně středového 
vřetena tlumí vibrace a zajišťuje velmi tichý a klidný provoz                                                                                                            

 

Specifikace přístroje – technické data 
 

Objednávkový kód BUF_101.5  

Modelové a výrobní označení LHR 21ES  

Regulace otáček Ano  

Akční rozsah otáček 2,000 - 4,200  

Výkon  500 W  

Váha 2.6 kg/5.73 lbs 

Energetická úspornost Ano 

Vhodná pro začátečníky Ano 

Vhodná k profesionálnímu použití Ano 
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5. Dual - Action Hook & Loop Molded Urethane Flexible Backing Plate                     - je 

speciální uretanový unašeč (opěrný kotouč) pro rychlé a pevné uchycení brousících a leštících 
kotoučů pro excentrické (orbitální) leštičky PORTER  CABLE  7424  XP Dual Action Orbital 
Polisher. Vhodný pro leštící kotouče o průměru 10cm,13 -13,5cm a 16cm. Vnější závit adaptéru - 
šroubu -  5/16“.                                                                                                                                                                                                                             
Product Code : BUFLC_BP_DA_3          Ø   8,5 cm ( 3,5 Inch ).                                                         
Product Code : BUFLC_BP_DA_5          Ø 12,5 cm ( 5,0 Inch ).                                                                 
Product Code : BUFLC_BP_DA_6          Ø 15,5 cm ( 6,0 Inch ).                                      

Flexible Backing Plate - tento nový, ještě  dokonalejší a trvanlivější 
kotouč slouží k rychlému a pevnému uchycení brousících a leštících 
kotoučů za pomoci robustního suchého zipu. Je vyroben ze speciální 
Hyper - Flex nejsilnější flexibilní uretanové směsi a zároveň velmi 
pevný díky vnitřní zesílené konstrukci která využívá pružných 
ocelových vzpěr - výztuh tvarovaných do středu hlavy kotouče. Vyniká 
maximální přizpůsobivostí k zaoblenému povrchu se zachováním 
stabilní a rovné plochy pro uchycení kotoučů, vysokou odolností a 
dokonalým odvodem tepla, které vzniká při broušení a leštění laku. 

Tyto unašeče jsou ideální pro použití rotační Orbitální leštičky Porter Cable 7424XP a také pro 
použití - námi doporučených - leštících a brousících kotoučů o velikosti  4“ - Ø 10,5cm 5“ - Ø 13cm 

5,5“ – Ø 15cm 6“ - Ø 16cm  HEX_LOGIC, kotoučů Lake Country anebo kotoučů Micro Fiber 

Pad (BUFX 305_6) z Chemical Guys (které jsou považovány profesionály jako celosvětově 
nejlepší). Výsledkem této kombinace je lesklý a bezchybný povrch laku. Tato dokonalá technologie 
urychlí práci při korekci (broušení), leštění laků, nanášení vosků a sealantů, dekontaminaci a 
čištění laků automobilů.  

UPOZORNĚNÍ: 
 použitý brousící anebo leštící kotouč (Pads) musí mít vždy minimálně o 1cm větší průměr 

než samotný unašeč. Musí překrývat jeho okraje, jinak může dojít k poškození laku při 
náhodném styku unašeče s ošetřovanou plochou   

 pro upevnění kotouče do leštičky je nutné použít vhodný 
adaptér 

 
 
GoodScrew - D.A Adapter 5/8" X 11 - se závitem                                                                         
Product Code : BUF_SCREW_DA           
 
 
 

                                                                                                                                                                        
GoodScrew- Drill  Adapter - bez závitu                                                                                                 
Product Code : BUF_SCREW_DRILL           
 

 

 

 v průběhu brousícího/leštícího procesu nezapomeňte kontrolovat utažení adaptéru 
v unašeči a také zároveň pevné utažení unašeče v přístroji !!! 
 

VÝHODY TOHOTO KOTOUČE - UNAŠEČE :    
 kotouče se na tyto unašeče leštičky upevňují rychle pomocí robustního suchého zipu na 

zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž kotoučů pro potřeby 
jejich mytí, údržby a opětovné použití                                                                                                                 

 vynikají maximální přizpůsobivostí k zaoblenému povrchu se zachováním stabilní a rovné 
plochy pro uchycení kotoučů                                                                                                                                     

 kotouče mají vysokou tepelnou odolnost a dokonalý odvod tepla, které vzniká při broušení 
a leštění laku.                                                                                                                                                                               

 tyto unašeče jsou ideální pro použití rotační Orbitální leštičky                                                                            

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_BP_DA_5_Flexible_Backing_Plate_p/buflc_bp_da_5.htm
http://www.chemicalguys.com/GOOD_SCREW_BACKING_PLATE_SCREW_MAKES_ROTARY_BACKIN_p/buf_screw_da.htm
http://www.chemicalguys.com/GOOD_SCREW_BACKING_PLATE_SCREW_MAKES_ROTARY_BACKIN_p/buf_screw_da.htm
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 vysoká odolnost a dlouhá životnost                                                                                                                                                      

 usnadňují a zdokonalují proces broušení a leštění 

 

 
 

6.  Lake Country Heavy Cutting Pad  Yellow CCS  - brousící kotouče žluté  - tyto 

kotouče jsou nejagresívnější a nejúčinnější brousící kotouče které jsou určené pro základní 
strojové rotační broušení ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a k 
odstraňování nejtěžších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících přípravků 
z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.                                                                                                                     
Product Code : BUFLC_101_3 žlutý kotouč - brousící - Ø   8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFLC_101_5 žlutý kotouč - brousící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFLC_101_6 žlutý kotouč - brousící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch ) 

 
Heavy Cuting - tyto nejúčinnější brousící kotouče používáme pouze 
k odstranění poškození laku karoserie a na matné, zašlé a staré laky. 
Kotouč s vysokou tvrdostí a maximální hustotou pěny je ideální ( protože  
je nejtvrdší ) k odstraňování nejtěžších poškození a škrábanců na  laku. 

UPOZORNĚNÍ : Po použití (broušení) těchto kotoučů nejprve vždy 
používejte oranžový brousící / leštící kotouč  BUFLC_102_3 až 5 
s přípravkem GAP_V36_16 a poté bílý leštící kotouč BUFLC_104_3 až 6 
pro finální jemné leštění s leštícím přípravkem GAP_V38_16 OPTICAL 
GRADE FINAL POLISH  od ChemicalGuys.     

                                                                                                                                             

Výhody brousícího kotouče s novou technologií CCS : 
 CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka 

pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází 
ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                     

 drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně 
uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik mimo ošetřovanou 
plochu.                                                                                                                                           

 technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.                                                                                                                         

  drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje 
dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, 
snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se 
brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. 
Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní 
použití.  

 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny 
druhy Pad kotoučů byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_101_5_Lake_Country_Heavy_Cut_p/buflc_101_5.htm
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druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením a bez vibrací, který 
zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem. 

Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys : 
COM_129_16  Scratch & Swirl Buff 
GAP_V32_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP_V34_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                  
 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů : Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 

 

7. Lake Country Light - Medium Cutting Pad Orange CSC – brousící kotouče 
oranžové  - pro základní strojové rotační broušení ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital 

(kód : BUF_100.1XP) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících 
a leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.                                                                                                                                                   
Product Code : BUFLC_102_3 oranžový kotouč – brousící/čistící - Ø   8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFLC_102_5 oranžový kotouč – brousící/čistící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFLC_102_6 oranžový kotouč – brousící/čistící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch ) 

 
Medium Cutting - oranžový brousící / čistící kotouč se střední tvrdostí a s 
vysokou hustotou pěny je ideální ( protože  je tvrdší ) k odstraňování 
škrábanců, hologramů a drobných poškození laku. Při použití účinnějšího 
(hrubšího) brusného přípravku GAP_V 32_16 OPTICAL GRADE EXTREME 

COMPOUND anebo GAP_34_16 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND 
umožní tento kotouč odstranit hlubší škrábance a poškození bez zmatnění 

laku anebo jen s mírným zmatněním laku. UPOZORNĚNÍ : po použití - 
broušení - oranžovým kotoučem vždy používejte bílý leštící kotouč 
BUFLC_104_3 až 6 pro finální jemné leštění s leštícím přípravkem 

GAP_V38_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH.                                                                                   

Výhody brousícího a čistícího kotouče s novou technologií CCS  
 CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka 

pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází 
ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                     

 drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně 
uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik mimo ošetřovanou 
plochu.                                                                                                                                           

 technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.                                                                                                                         

  drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje 
dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, 
snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_102_5_Lake_Country_Light_Med_p/buflc_102_5.htm
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 Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se 
brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. 
Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní 
použití.  

 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny 
druhy Pad kotoučů byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého 
druhu. Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením a bez vibrací, který 
zajišťuje ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem. 
 

Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys : 
COM_129_16  Scratch & Swirl Buff 
GAP_V32_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP_V34_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                  
 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
 
 
 

8. Lake Country Heavy Polishing Pad Green CCS – leštící kotouče zelené - se střední 

tvrdostí pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
BUF_100.1XP) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití leštících 
přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Product Code : BUFLC_103_3 zelený kotouč – čistící/leštící - Ø   8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFLC_103_5 zelený kotouč – čistící/leštící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFLC_103_6 zelený kotouč – čistící/leštící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch ) 

 
Green Heavy - tento středně tvrdý leštící kotouč je určen k prvnímu stupni 
rotačního strojového leštění po základním broušení laku. Je to velmi 
pevná pěna s 60 póry na čtvereční palec. Tento speciální pěnový kotouč 
je dostatečně pevný k odstraňování poškození, hologramů i nečistot a při 
tom současně vytváří vysoce lesklou, povrchovou úpravou laku.  

 
 CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících 

kotoučů. CCS je zkratka pro uzavřené buněčné struktury které 
neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází ve vnitřních prostorách 
otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                     

 drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně 
uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik mimo ošetřovanou 
plochu.                                                                                                                                           

 technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.                                                                                                                         

  drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_103_5_Lake_Country_Heavy_Pol_p/buflc_103_5.htm
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 tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje 
dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, 
snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se 
brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. 
Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní 
použití.  

 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to 
nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten 
nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.                                                                                                            
 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys:                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 

 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 

 

9. Lake Country Light - Medium Polishing Pad White  - nanášecí a leštící kotouče 

bílé - pro strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
BUF_100.1XP) a k nanášení Sealantů, vosků a jemné, finální leštění laku za použití leštících 
přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců. 
Product Code : BUFLC_104_3 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø   8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFLC_104_5 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFLC_104_6 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )                                                                                                            
Medium Polishing Pad - Less kotouč měkký je určen pro micro - jemné 
leštění a nanášení vosků a Sealantů. Tento kotouč  má velmi jemnou 
brousící plochu, takže je ideální pro voskování, jemné čištění a stejně tak 
vynikající pro dokončovací a leštící aplikace. Je to velmi pevná pěna s 60 
póry - otvory - na čtvereční palec. Tento speciální pěnový kotouč je 
dostatečně pevný k odstraňování nečistot a při tom současně vytváří 
vysoce lesklou povrchovou finální úpravou laku.                                                                                                             

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_104_3_Lake_Country_Light_Med_p/buflc_104_3.htm
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Výhody nanášecího a leštícího kotouče s novou technologií CCS : 
 CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka 

pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází 
ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                     

 drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně 
uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik mimo ošetřovanou 
plochu.                                                                                                                                           

 technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.                                                                                                                         

  drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje 
dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, 
snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se 
brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. 
Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní 
použití.  

 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to 
nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten 
nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.                                                                                                            
 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 
 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
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10. Lake Country Finishing Pad Black  - dokončovací a leštící kotouče černé - pro 

strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a také 
dokončovací práce,nanášení Sealantů, vosků a hrubší leštění laku za použití leštících přípravků 
z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců. 
Product Code : BUFLC_105_5 - černý - dokončovací / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFLC_105_6 - černý - dokončovací / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )                                                                                                            
Finishing Pad - černý dokončovací a  leštící kotouč se středně vysokou 
hustotou pěny - je tvrdší -  a snese větší tlak na leštící přístroj - leštičku -  
a také tlak na kotouč. Je ideální k nanášení leštících tmelů, vosků, 
Sealantů  a k leštění za použití jemnějších leštících přípravků. Je to velmi 
pevná pěna s 60 póry na čtvereční palec. Je měkčí než kotouče, které 
mají 80 pórů na čtvereční palec. Tento speciální pěnový kotouč je 
dostatečně pevný k odstraňování nečistot a při tom současně vytváří také 
vysoce lesklou povrchovou úpravou laku.                                    
 

Výhody dokončovacího a leštícího kotouče s novou technologií 
CCS  

 CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka 
pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází 
ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                     

 drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně 
uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik mimo ošetřovanou 
plochu.                                                                                                                                           

 technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.                                                                                                                         

  drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje 
dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, 
snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se 
brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. 
Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní 
použití.  

 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to 
nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten 
nejlepší vyvážený kontakt s povrchem. 

                                                                                                            

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 
 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_105_5_FInishing_Pad_p/buflc_105_5.htm
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zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
 
 
 

11. Lake Country Ultra Light Finishing Pad Blue  -  ultra jemné, leštící kotouče modré - 
nejvhodnější kotouče pro jemné strojové rotační leštění laku ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  
Orbital (kód : BUF_100.1XP) za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových 
výrobců.  
Product Code : BUFLC_106_3 - modrý - nanášecí /jemné leštění - Ø 8,5 cm = ( 3 1/2" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFLC_106_5 - modrý - nanášecí /jemné leštění - Ø13,0 cm = ( 5 1/4" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFLC_106_6 - modrý - nanášecí /jemné leštění - Ø16,0 cm = ( 6 1/2" Inch )                                                                                                            
 

 

Ultra Finishing - tento modrý leštící kotouč má ultra jemná složení 
speciální pěny ze které je vyroben pro vytvoření dokončovacího – 
finálního lesku za pomocí nanesených Sealantů a tekutý vosků. Je měkčí 
než kotouče, které mají 80 pórů na čtvereční palec. Tento speciální 
pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování běžných nečistot a při 
tom současně vytváří vysoce lesklou povrchovou úpravou laku.  
 

Výhody tohoto ultra měkkého leštícího kotouče s novou 
technologií CCS  

 CCS je nejnovější světová technologie v oblasti leštění a leštících kotoučů. CCS je zkratka 
pro uzavřené buněčné struktury které neabsorbují vosk. Tento CCS povrch se nachází 
ve vnitřních prostorách otvorů umístěných rovnoměrně na pracovní ploše kotouče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                     

 drážky (otvory) absorbují leštící pastu, kterou během práce rovnoměrně a postupně 
uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik mimo ošetřovanou 
plochu.                                                                                                                                           

 technologie CCS zpomaluje rychlost absorpce přípravku do pěny a šetří spotřebu vosku.                                                                                                                         

  drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento úsporný design umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím hlavně zajišťuje 
dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 systém CCS zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku přípravku, 
snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se 
brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. 
Unikátní lepidlo a výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní 
použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů – 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
kotouče byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_106_5_Lake_Country_Ultra_Lig_p/buflc_106_5.htm
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nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje ten 
nejlepší vyvážený kontakt s povrchem.                                                                                                            

 
Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 

 
Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

                                               Lake Country - brousící, leštící a nanášecí kotouče 

 
„Ostrý“ brousící kotouč 

 
Střední brousící kotouč 

 
 

Střední leštící kotouč 

 
Střední nanášecí a leštící kotouč 

 
Dokončovací a leštící kotouč 

 
 

Kotouč Ultra jemný pro finální 
leštění 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_103_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_103_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_101_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_102_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_103_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_104_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_105_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
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12. Cutting Micro Fiber Pad Orange Inner Foam ¾“  - brousící kotouč 
černý/oranžový - vyrobený nejnovější  technologií ze speciální pěny EURO - TECH a z 

optických mikrovláken  pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  
Orbital (kód : BUF_100.1XP) a k odstraňování hrubších poškození, škrábanců a oxidací z laku za 
použití brousících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.                                                                                                                                                                                    
Product Code : BUFX 300_4 - černo oranžový - brousící - Ø 10,0 cm = ( 4,0" Inch )                                                   

Product Code : BUFX 302_5 - černo oranžový - brousící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )                           

Product Code : BUFX 304_6 - černo oranžový - brousící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Microfiber Cutting - tyto brousící kotouče jsou vyrobeny novou 
Quatro laminační technologií jako dokonalé sendviče která zaručuje 
jejich maximálně dlouho životnost. Na jejich spodní část (brousící 
anebo leštící plocha) a horní části je použitý materiál ze silného 
optického HI-TECH mikrovlákna a střední část je 
vyplněna  nejnovější EURO - TECH pěnou. Krátce střižené 
Mikrovlákno zaručuje dokonalé proniknutí do všech mikro spár a 
nerovností. Tato nová kombinace zaručuje rozptýlení nežádoucího 
tepla do celého bloku kotouče a jeho celoplošné ochlazování při 
rotaci. Kotouče jsou díky své konstrukci pevné a zároveň elastické 
což zaručuje maximální kontakt celou pracovní plochou 

s ošetřovaným povrchem – lakem. Jsou ideálně přizpůsobeny ke korekci matného laku, k 
odstraňování hrubších poškození, škrábanců, oxidací, hologramů a zároveň obnovuje čistotu a 
hluboký lesk na jakékoliv barvě laku. Jejich hranatý design umožňuje maximální přístup do prolisů, 
zaoblených a těžko přístupných částí karoserie. Jsou použitelné pro začátečníky a víkendové 
nadšence anebo pro profesionály, kteří chtějí dosáhnout perfektních výsledků. Největší výhodu je 
jejich speciální konstrukce, která umožňuje prakticky eliminovat lidské chyby. 

 

UPOZORNĚNÍ : Po použití (broušení) těchto kotoučů vždy používejte černý leštící kotouč  BUFX 
301_4 s přípravkem GAP_V36_16 a poté pro finální jemné leštění tentýž kotouč s finální leštící 
přípravkem GAP_V38_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH od ChemicalGuys.                                                                                                                                                 

 

Výhody brousícího kotouče Micro Fiber Orange :                                                     
 unikátní konstrukce krátce střižených mikrovláken dokonale kopíruje zakřivený povrch 

karoserie s konstantním tlakem.                                                                                                                   

 Bi-hranatý design umožňuje maximální přístup do prolisů, zaoblených a těžko přístupných 
částí karoserie                                                                                                                                                       

 sendvičová konstrukce, EURO - TECH pěna a nová Quatro laminace umožňují rozptýlení 
vzniklého tepla do celého bloku kotouče a tím snížení rizika přehřátí laku                                                                                                     

 tyto nové brousící, leštící a dokončovací Mikro fíbrové kotouče jsou ideální pro všechny 
druhy korekčních a leštících past, vosků a také pro všechny druhy a barvy laků.                                                                                                                                                    

 lehce odstraňují těžké škrábance, hologramy a oxidaci z laku. Vytváří vyšší kvalitu povrchu 
a obnovují lesk laku a jeho hloubku                                                                                                                                  

 zabraňují poškození povrchu laku tím, že nová konstrukce dokáže sama eliminovat z části 
lidské chyby                                                                                                                                                       

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.                                                                                                                              

 vyvinuto pro amatérské i profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou 
materiálu aby se brusná plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiných kotoučů 
klasické konstrukce.                                                                                                                                                        

 unikátní výrobní technologie a Extra silná povrchová vrstva z mikrovlákna zaručuje 
kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 

 2 druhy kotoučů ( 3 průměry - velikosti) s rozdílnou tvrdostí - umožňují provádět odlišné 
úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení - korekce, nanášení 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUFX_304_6-2.jpg
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tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a ultra finální leštění. Tyto kotouče byly 
navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to 
nejnovější patentovaný materiál s dokonalým odpružením a bez vibrací, který zajišťuje ten 
nejlepší vyvážený kontakt s povrchem. 
 

Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys : 
COM_129_16  Scratch & Swirl Buff 
GAP_V32_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP_V34_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                  
 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys:                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish                                                                    
 

Doporučené leštící přípravky, Sealanty a vosky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC_402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC_310 LAVA                                                                                                                           
WAC_224_02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC_301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC_400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 

 

 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů : Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
 
 

13. Polishing / Finishing Micro Fiber Pad Black Inner Foam ¾“  – leštící kotouč 
černý -  vyrobený nejnovější  technologií ze speciální pěny  EURO -TECH a z optických 

mikrovláken  pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód 
: BUF_100.1XP) a k odstraňování drobných poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití 
leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.                                                                                                                                                        
Product Code : BUFX 301_4 - černošedý kotouč - leštící - Ø 10,0 cm = ( 4,0" Inch )                     

Product Code : BUFX 303_5 - černošedý kotouč - leštící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )                     

Product Code : BUFX 305_6 - černošedý kotouč - leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Microfiber Finishing - tyto leštící kotouče jsou vyrobeny novou 
Quatro laminační technologií jako dokonalé sendviče která zaručuje 
jejich maximálně dlouho životnost. Na jejich spodní část (brousící 
anebo leštící plocha) a horní části je použitý materiál ze silného 
optického HI-TECH mikrovlákna a střední část je vyplněna  nejnovější 
EURO - TECH pěnou. Krátce střižené Mikrovlákno zaručuje dokonalé 
proniknutí do všech mikro spár a nerovností. Tato nová kombinace 
zaručuje rozptýlení nežádoucího tepla do celého bloku kotouče a jeho 
celoplošné ochlazování při rotaci. Kotouče jsou díky své konstrukci 
pevné a zároveň elastické což zaručuje maximální kontakt celou 

pracovní plochou s ošetřovaným povrchem - lakem. Jsou ideálně přizpůsobeny k odstraňování 
jemných poškození, škrábanců, oxidací, hologramů a zároveň k finálnímu leštění a vytvoření 
hlubokého lesku na jakékoliv barvě laku. Jejich hranatý design umožňuje maximální přístup do 
prolisů, zaoblených a těžko přístupných částí karoserie. Jsou použitelné pro začátečníky a 
víkendové nadšence anebo pro profesionály, kteří chtějí dosáhnout perfektních výsledků. Největší 
výhodu je speciální konstrukce, která umožňuje prakticky eliminovat lidské chyby. 

 

http://www.chemicalguys.com/Black_Optics_Microfiber_Black_Polishing_Pad_6_5_p/bufx_305_6.htm
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Výhody leštícího kotouče Micro Fiber Black: 

 unikátní konstrukce krátce střižených mikrovláken dokonale kopíruje zakřivený povrch 
karoserie s konstantním tlakem.                                                                                                                   

  Bi-hranatý design umožňuje maximální přístup do prolisů, zaoblených a těžko přístupných 
částí karoserie                                                                                                                                                       

 sendvičová konstrukce, EURO - TECH pěna a nová Quatro laminace umožňují rozptýlení 
vzniklého tepla do celého bloku kotouče a tím snížení rizika přehřátí laku                                                                                                     

 tyto nové leštící a dokončovací Mikro fíbrové kotouče jsou ideální pro všechny druhy 
leštících past, vosků a také pro všechny druhy a barvy laků.                                                                                                                                                    

 lehce odstraňují jemné škrábance, hologramy a oxidaci z laku. Vytváří vyšší kvalitu povrchu 
a obnovují lesk laku a jeho hloubku                                                                                                                                  

 zabraňují poškození povrchu laku tím, že nová konstrukce dokáže sama eliminovat z části 
lidské chyby                                                                                                                                                       

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.                                                                                                                              

 vyvinuto pro amatérské i profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu 
aby se leštící plocha neoddělovala od pěny kotouče jako u jiných kotoučů klasické 
konstrukce.                                                                                                                                                          

 unikátní výrobní technologie a Extra silná povrchová vrstva z mikrovlákna zaručuje 
kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 

 2 druhy kotoučů ( 3 průměry - velikosti) s rozdílnou tvrdostí - umožňují provádět odlišné 
úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace), broušení - korekce, nanášení 
tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a ultra finální leštění. Tyto kotouče byly 
navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. Je to 
nejnovější patentovaný materiál s dokonalým odpružením a bez vibrací, který zajišťuje ten 
nejlepší vyvážený kontakt s povrchem. 
 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys:                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish                                                                    

 

Doporučené leštící Sealanty a vosky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC_402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC_310 LAVA                                                                                                                           
WAC_224_02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC_301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC_400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit po každém 
jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
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14. Hex - Logic Heavy Cutting Pad Yellow - brousící kotouče žluté   
tyto kotouče jsou nejagresívnější a nejúčinnější brousící kotouče, které jsou určené pro základní 
strojové rotační broušení ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a k 
odstraňování nejtěžších poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a leštících 
přípravků z řady ChemicalGuys i jiných světových výrobců.                                                
Product Code : BUFX_101HEX5  - žlutý kotouč - brousící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch ) 

Product Code : BUFX_101HEX6  - žlutý kotouč - brousící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch ) 

Product Code : BUFX_101HEX    - žlutý kotouč - brousící - Ø 18,5 cm = ( 7,5" Inch ) 

 
Heavy Cuting - tyto nejúčinnější brousící kotouče používáme pouze 
k odstranění poškození laku karoserie a na matné, zašlé a staré laky. 
Kotouč s vysokou tvrdostí a maximální hustotou pěny je ideální ( protože  
je nejtvrdší ) k odstraňování nejtěžších poškození a škrábanců na  laku. 

UPOZORNĚNÍ : Po použití „broušení“ těchto kotoučů nejprve vždy 
používejte oranžový brousící / leštící kotouč  BUFLC_102_3 až 5 
s přípravkem GAP_V36_16 a poté bílý leštící kotouč BUFX_104HEX4_4 
až 6 pro finální jemné leštění s leštícím přípravkem GAP_V38_16 
OPTICAL GRADE FINAL POLISH  od ChemicalGuys.   

HEX LOGIC kotouče jsou vyrobeny za pomocí laserové technologie a zaručují profesionální 
použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, 
zaoblené či svislé ploše. Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž 
komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho 
rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje 
rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s 
drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí 
celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré 
slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití 
otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi 
potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím 
menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí 
na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX 
LOGIC dokonale zajišťuje. 

 

Výhody brousícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC :  
 je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.                                                        

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                      

 šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce 
rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik 
mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.                                                                                                                                   

 drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím 
hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku 
přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUFX_101HEX5-2.jpg
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Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
- kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. 
Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje 
ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem 
 

Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys : 
COM_129_16  Scratch & Swirl Buff 
GAP_V32_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP_V34_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                  
 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 
 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: 
Všechny kotouče je nutné čistit po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich 
životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění 
ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). 
K jemnému finálnímu čištění používáme čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS 
- Based Pad Cleaner  
  
 

 

 

15. Hex - Logic Medium - Heavy Cutting Pad Orange - brousící kotouče oranžové  
- pro základní strojové rotační broušení ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
BUF_100.1XP) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a 
leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.                                                                                                                                                    
Product Code : BUFX_102HEX4  - oranžový - brousící / čistící - Ø 10,5 cm = ( 4,0" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFX_102HEX5  - oranžový - brousící / čistící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFX_102HEX6  - oranžový - brousící / čistící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch ) 

 
Medium Cutting – tento oranžový brousící / čistící kotouč se střední 
tvrdostí a s vysokou hustotou pěny je ideální ( protože  je tvrdší ) 
k odstraňování škrábanců, hologramů a drobných poškození laku. Při 
použití účinnějšího (hrubšího) brusného přípravku GAP_V 32_16 OPTICAL 

GRADE EXTREME COMPOUND anebo GAP_34_16 OPTICAL GRADE 

HYBRID COMPOUND umožní tento kotouč odstranit hlubší škrábance a 
poškození bez zmatnění laku anebo jen s velmi mírným zmatněním laku. 

UPOZORNĚNÍ : po použití - broušení - oranžovým kotoučem vždy 

používejte bílý leštící kotouč BUFX_104HEX4_4 až 6 pro finální jemné 
leštění s leštícím přípravkem GAP_V38_16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH aby se dosáhlo 
dokonalého finálního efektu.  
 
HEX LOGIC kotouče jsou vyrobeny za pomocí laserové technologie a zaručují profesionální 
použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, 
zaoblené či svislé ploše. Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž 
komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho 
rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje 
rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s 
drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí 
celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré 
slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUFX_102HEX4-2.jpg
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otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi 
potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím 
menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí 
na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX 
LOGIC dokonale zajišťuje.                                            

Výhody brousícího /čistícího  kotouče s novou technologií HEX LOGIC  
 je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.                                                        

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                      

 šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce 
rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik 
mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.                                                                                                                                   

 drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím 
hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku 
přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 
 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
- kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. 
Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje 
ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem 

 

Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys : 
COM_129_16  Scratch & Swirl Buff 
GAP_V32_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP_V34_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 

Údržba a čištění brousících a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit po každém 

jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu provedené práce a 
zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či brousící pasty 
používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu čištění používáme 
čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
  
 

 

 

 

 

 

16. Hex - Logic Heavy Polishing Pad Green - leštící kotouče zelené - se střední 

tvrdostí pro základní strojové rotační leštění ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
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BUF_100.1XP) a k odstraňování poškození, škrábanců a oxidací z laku za použití brousících a 
leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.                                                                                                                                                                                                                       
Product Code : BUFX_103HEX4 - zelený kotouč - čistící / leštící - Ø 10,5 cm = (4,0" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFX_103HEX5 - zelený kotouč - čistící / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5,5" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFX_103HEX6 - zelený kotouč - čistící / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )  

 
Heavy Polishing - tento středně tvrdý leštící kotouč je určen k prvnímu 
stupni rotačního strojového leštění po základním broušení laku. Tento 
speciální pěnový kotouč je dostatečně pevný k odstraňování poškození, 
hologramů i nečistot a při tom současně vytváří vysoce lesklou, 
povrchovou úpravou laku.  
HEX LOGIC kotouče jsou vyrobeny za pomocí laserové technologie a 
zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího 
přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. Jako 
technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky 

dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou 
distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné 
broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - 
v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou 
plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a 
nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených 
buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro 
různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - 
hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. 
Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale 
zajišťuje.                                                

 
Výhody čistícího a leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC  

 je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.                                                        

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                      

 šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce 
rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik 
mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.                                                                                                                                   

 drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím 
hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku 
přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 
 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
- kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. 
Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje 
ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_103HEX4_Hex_Logic_Heavy_Polis_p/bufx_103hex4.htm
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Doporučené brousící přípravky z ChemicalGuys : 
COM_129_16  Scratch & Swirl Buff 
GAP_V32_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP_V34_16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                  
 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 

 

Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit 
po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu 
provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či 
brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu 
čištění používáme čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
  

 

 

17. Hex - Logic Light - Medium Polishing Pad  White  - nanášecí a leštící kotouče bílé 

- pro strojové rotační leštění, čištění ( leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : 
BUF_100.1XP) a k nanášení Sealantů, vosků a jemné, finální leštění laku za použití brousících a 
leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců. 
Product Code : BUFX_104HEX4 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 10,5 cm = ( 4,0" Inch )                                                                                                                                                                       

Product Code : BUFX_104HEX5 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFX_104HEX6 - bílý kotouč - nanášecí / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5“ Inch )  

Medium Polishing - tento měkký kotouč je určen pro micro - jemné 
leštění a nanášení vosků a Sealantů. Tento kotouč  má velmi jemnou 
brousící plochu takže je ideální pro voskování, jemné čištění a stejně tak 
vynikající pro dokončovací a leštící aplikace. Je to velmi pevná pěna 
s malými otevřenými buňkami. Tento speciální pěnový kotouč je 
dostatečně pevný k odstraňování nečistot a při tom               současně 
vytváří vysoce lesklou povrchovou finální úpravou laku.                                                                                                                                                   
HEX LOGIC kotouče jsou vyrobeny za pomocí laserové technologie a 
zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího 

přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. Jako technický vzor pro 
výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení 
přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné 
pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. 
Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do 
třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie 
HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – 
Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost 
kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a 
nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, 
tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a 
to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.                                                

 

Výhody nanášecího a leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC  
 je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.                                                        

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                      

 šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce 
rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik 
mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.                                                                                                                                   

 drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_104HEX4_Hex_Logic_Light_Mediu_p/bufx_104hex4.htm
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 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím 
hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku 
přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 
 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
- kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. 
Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje 
ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem 

 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 
 

Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit 
po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu 
provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či 
brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu 
čištění používáme čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
  
 

 
 

18. Hex - Logic Light Polishing/Finishing Pad Blue  -  ultra jemné, leštící kotouče 
modré - nejvhodnější kotouče pro jemné strojové rotační leštění laku ( leštičkou) PORTER  

CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) za použití leštících přípravků z řady Chemical Guys i 
jiných světových výrobců.                                                                                                            
Product Code : BUFX_105HEX5 - modrý - nanášecí / jemně leštící - Ø 13,5 cm = ( 5,5" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFX_105HEX6 - modrý - nanášecí / jemně leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5“ Inch )  

Light Finishing / Polishing - tento speciální modrý leštící a nanášecí kotouč má ultra jemná 
složení ze speciální pěny s velkými buňkami ze které je vyroben pro 
vytvoření dokončovacího – finálního lesku za pomocí nanesených 
Sealantů a tekutý vosků. Je velmi měkký ale zároveň dostatečně pevný k 
odstraňování běžných nečistot a při tom současně vytváří vysoce ultra 
lesklou povrchovou úpravou laku.  
HEX LOGIC kotouče jsou vyrobeny za pomocí laserové technologie a 
zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího 
přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. 
Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž 

komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho 
rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje 
rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s 
drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_105HEX5_Hex_Logic_Light_Polis_p/bufx_105hex5.htm
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celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré 
slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití 
otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi 
potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím 
menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí 
na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX 
LOGIC dokonale zajišťuje.                                                

 
Výhody finálního leštícího a nanášecího kotouče s novou technologií HEX LOGIC :                                                                                                                                                        

 je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.                                                        

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                      

 šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce 
rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik 
mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.                                                                                                                                   

 drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím 
hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku 
přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 
 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
- kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. 
Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje 
ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem 

 

Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 

 

Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit 

po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu 
provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či 
brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu 
čištění používáme čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
  
 

 

 

 

19. Hex - Logic Finishing Pad Black - dokončovací a leštící kotouče černé - pro 

strojové rotační leštění (leštičkou) PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) a také 
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dokončovací práce, nanášení Sealantů, vosků a hrubší leštění laku za použití brousících a 
leštících přípravků z řady Chemical Guys i jiných světových výrobců.                                                                                                                                                        
Product Code : BUFX_106HEX4 - černý - dokončovací / leštící - Ø 10,5 cm = ( 4,0" Inch  

Product Code : BUFX_106HEX5 - černý - dokončovací / leštící - Ø 13,0 cm = ( 5,5" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFX_106HEX6 - černý - dokončovací / leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )                                                                                                            
Finishing - černý dokončovací a  leštící kotouč se středně vysokou 
hustotou pěny - je tvrdší -  a snese větší tlak na leštící přístroj - leštičku -  
a také tlak na kotouč. Je ideální k nanášení leštících tmelů, vosků, 
Sealantů  a k leštění za použití jemnějších leštících přípravků. Je velmi 
měkký ale zároveň dostatečně pevný k odstraňování běžných nečistot a 
při tom současně vytváří vysoce ultra lesklou povrchovou úpravou laku.  
HEX LOGIC kotouče jsou vyrobeny za pomocí laserové technologie a 
zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího 
přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. 
Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž 

komůrky dokonale splňují podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho 
rovnoměrnou distribuci po celé ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje 
rovnoměrné broušení, leštění anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s 
drážkami - póry - v kotouči řezané laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí 
celou styčnou plochu a zamezují přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré 
slabiny a nedostatky klasických kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití 
otevřených buněk s různou velikostí a tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi 
potřebná pro různé druhy aplikací (broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím 
menší buňky - hustší (tvrdší) konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí 
na třecí plochu. Každý přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX 
LOGIC dokonale zajišťuje.  
                                               

Výhody dokončovacího a leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC: 
 je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.                                                        

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                      

 šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce 
rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik 
mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.                                                                                                                                   

 drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím 
hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

 Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku 
přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 
 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
- kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. 
Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje 
ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_106HEX5_Hex_Logic_Finishing_p/bufx_106hex5.htm
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Doporučené leštící přípravky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V36_16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish 

Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit 
po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu 
provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či 
brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu 
čištění používáme čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 

20.Hex - Logic Ultra Light Finishing Pad Red - ultra jemné, leštící kotouče 
červené - nejvhodnější kotouče pro ultra jemné strojové rotační leštění laku ( leštičkou) 

PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF_100.1XP) za použití leštících přípravků a vosků z řady 
Chemical Guys i jiných světových výrobců. 
                                                                                
Product Code : BUFX_107HEX5 - červený - ultra jemný leštící - Ø 13,0 cm = ( 5,5" Inch ) 

Product Code : BUFX_107HEX6 - červený - ultra jemný leštící - Ø 16,0 cm = ( 6,5" Inch )                                                                                                           

Product Code : BUFX_107HEX   - červený - ultra jemný leštící - Ø 18,5 cm = ( 7,5" Inch ) 

Ultra Light Finish - má ultra jemné složení ze speciální nejměkčí pěny 

s velkými buňkami. Je vyroben pro vytvoření hlubokého mokrého finálního 
lesku za pomocí nanesených Sealantů, tekutých a tvrdých vosků. Je velmi 
měkký aby se eliminoval tlak na ošetřovanou plochu při aplikaci, dokonale 
kopíruje povrch a při tom současně vytváří vysoce ultra lesklou 
povrchovou úpravou laku.  
  
 HEX LOGIC kotouče jsou vyrobeny za pomocí laserové technologie a 
zaručují profesionální použití a maximálně přesnou aplikaci leštícího 
přípravku s 100% pokrytí na jakékoliv rovné, zaoblené či svislé ploše. 

Jako technický vzor pro výrobu posloužily přírodní včelí plásty, jejichž komůrky dokonale splňují 
podmínky pro udržení přípravku v drážkách (zásobníku) a jeho rovnoměrnou distribuci po celé 
ploše kotouče. Celoplošné pokrytí kotouče přípravkem zaručuje rovnoměrné broušení, leštění 
anebo nanášení přípravku. Unikátní šestiúhelníkové komůrky s drážkami - póry - v kotouči řezané 
laserem přivádí vzduch do třecích míst a tím dokonale chladí celou styčnou plochu a zamezují 
přehřátí laku. Nová technologie HEX LOGIC vyřešila veškeré slabiny a nedostatky klasických 
kotoučů. Použitá technologie Acu – Foam umožňuje použití otevřených buněk s různou velikostí a 
tím zajistit požadovanou tvrdost kotouče která je velmi potřebná pro různé druhy aplikací 
(broušení, leštění, finální leštění a nanášení přípravků). Čím menší buňky - hustší (tvrdší) 
konstrukce. Čím více jsou buňky otevřené, tím více vzduchu přivádí na třecí plochu. Každý 
přípravek potřebuje správné množství vzduchu a to technologie HEX LOGIC dokonale zajišťuje.                                                

 

 Výhody ultra měkkého leštícího kotouče s novou technologií HEX LOGIC :                                                                                                                                                       
je to nejnovější světová technologie v oblasti brousících a leštících kotoučů.                                                        

 členitý povrch kotouče dokonale kopíruje zakřivený povrch karoserie s konstantním tlakem                      

 šestiúhelníkové komůrky s drážkami absorbují leštící pastu, kterou během práce 
rovnoměrně a postupně uvolňují. Výsledkem je nižší spotřeba pasty a její omezený rozstřik 
mimo ošetřovanou plochu. Maximálně šetří spotřebu přípravků.                                                                                                                                   

 drážky umožňují snadný přístup vzduchu k leštěnému povrchu a snižují tak riziko přehřátí 
laku. Tím se snižuje tření a tím i teplo vznikající mezi podložkou a ošetřovaným povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 tyto nové leštící a dokončovací kotouče jsou ideální pro všechny druhy vosků.                                                    

 poskytují lepší kontrolu, méně produktového odpadu, přesnější výsledky leštění a celkově 
dokonalejší, efektivnější aplikaci.                                                                                                  

 tento nový design povrchu kotoučů umožňuje delší aplikaci bez doplnění přípravku a tím 
hlavně zajišťuje dokonalejší leštící a brousící proces.                                                                                                                                          

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_107HEX5_Hex_Logic_Ultra_Light_p/bufx_107hex5.htm
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 Technologie HEX - LOGIC zabraňuje poškození povrchu laku při náhodném nedostatku 
přípravku, snižuje povrchovou teplotu a zabraňuje také úniku přípravku při svislé aplikaci.                                                                                              

 kotouče se na opěrný kotouč leštičky upevňují rychle pomocí permanentního suchého zipu 
na zadní straně a tato technologie dokonale zaručuje snadnou demontáž pro potřeby mytí, 
údržby a opětovné použití.  

 
Vyvinuto pro profesionální použití s dlouhodobou odolností a zárukou materiálu - aby se brusná 
plocha neoddělovala od pěny kotouče jako jiné kotouče klasické konstrukce. Unikátní lepidlo a 
výrobní technologie zaručuje kotoučům dlouhodobou životnost a kvalitní použití. 
 
Každý kotouč má jinou barvu a také jinou hustotu pěny. Rozdílnost konstrukce materiálu kotoučů - 
tvrdost - umožňuje provádět odlišné úkony při ošetřování laku. A to čištění (dekontaminace ), 
broušení, nanášení tmelů a leštících přípravků, dokončovací leštění a finální leštění. Všechny Pad 
- kotouče - byly navrženy a vyrobeny v Kalifornii v USA a technologicky jsou jediné svého druhu. 
Je to nejnovější patentovaný materiál ( pěna ) s dokonalým odpružením bez vibrací, který zajišťuje 
ten nejlepší vyvážený kontakt s povrchem 

           

Doporučené leštící přípravky, Sealanty a vosky z ChemicalGuys :                                                                                                            
GAP_V38_16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC_402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC_310 LAVA                                                                                                                           
WAC_224_02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC_301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC_400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 

Údržba a čištění brousících, nanášecích a leštících kotoučů: Všechny kotouče je nutné čistit 
po každém jejich použití. Pravidelné ošetření prodlužuje jejich životnost, zaručuje kvalitu 
provedené práce a zamezuje poškození povrchu laku - k odstranění ztuhlé a zaschlé leštící či 
brousící pasty používáme kartáček z pravých koňských žíní (ACC_663). K jemnému finálnímu 
čištění používáme čistící přípravek BUF_333_16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

                            Hex - Logic brousící, leštící a nanášecí kotouče 
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„Ostrý“ brousící kotouč  

 
Střední brousící kotouč 

 
 

Střední leštící kotouč 

 
 

Střední nanášecí a 
leštící kotouč 

 
Dokončovací a leštící 

kotouč 

 
Dokončovací a leštící 

kotouč 

 
 

Kotouč Ultra jemný pro 
finální leštění 

 
 

Čistič všech kotoučů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. FOAM &WOOL CITRUS – BASED PAD CLEANER - je nový čistící a renovační přípravek 

na všechny druhy brousících, leštících, nanášecích a finálních kotoučů. A zároveň také na všechny 
druhy aplikačních houbiček a přípravků. Tento čistící přípravek je vyrobený na přírodní citrusové 

http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_101HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_103HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_103HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_104HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_104HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_107HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_107HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUF_333_16
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUF_333_16
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_101HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_102HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_103HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_104HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_105HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_106HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFX_107HEX5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUF_333_16
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bázi a obsahuje také speciální kondicionér, který dlouhodobě impregnuje povrchy kotoučů a tím 
prodlužuje jejich životnost. Odstraňuje dokonale všechny zbytky mastnot, kontaminací, korekčních 
a leštících past, zbytky syntetických leštěnek a vosků.   
Product Code : BUF_333_16    ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code : BUF_333          ( 1 Gal ) 
MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ  NA VŠECHNY DRUHY KOTOUČŮ A APLIKÁTORY                                                                                                         

Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 16oz ) – 0,473 L                                                                
Obsah velkého balení  Kanystr                 ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Tento nový čistící a impregnační přípravek je jediný svého 
druhu. Obsahuje přírodní Citrusové výtažky, ve kterých jsou 
také přírodní odmašťovací prostředky, které rozkládají 
všechny mastnoty a dokonale odstraňují všechny zbytky 
kontaminací, korekčních a leštících past, glazur, dressingů, 
zbytky syntetických leštěnek a vosků. Přípravek obsahuje 
navíc také speciální kondicionér, který dlouhodobě 
impregnuje povrchy kotoučů a tím maximálně prodlužuje 
jejich životnost. Po této čistící proceduře jsou kotouče, 

houbičky a aplikační přípravky jako nové a připraveny k dalšímu použití.          

POUŽITÍ PRODUKTU:  
Přípravek ředíme dle potřeby teplou anebo studenou vodou až vytvoří čistící pěnu, ve které kouče 
a aplikátory umýváme. FOAM &WOOL CITRUS můžete také nastříkat na znečištěný povrch a za 
pomocí ručního kartáčku Foam Pad Conditioning Brush - Product Code : BUF_900  anebo 
kartáčku Foam Pad Cleaning Brush - Product Code : ACC_991 dokonale ošetřit bez vody pouze 
samotným přípravkem. Profesionálům doporučujeme strojové čištění kotoučů za pomocí 
speciálního vědra dokonale vyrobeného k čištění a renovaci kotoučů GRIT GUARD UNIVERSAL - 

Product Code : IAI_507_3. Tato nádoba obsahuje speciálně 
tvarovanou mřížku a víko do kterého se zasune leštička 
s kotoučem a po spuštění se kotouč sám dokonale vyčistí 
třením o mřížku a také vysuší odstředivou silou. Jako čistící 
roztok při tomto procesu používáme zase přípravek FOAM 
&WOOL CITRUS s vodou. 
 

       

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 přípravek dokonale a rychle odstraňuje zbytky přípravků, kontaminace a mastnoty                             

 nejenom čistí ale i impregnuje a maximálně prodlužuje životnost kotoučů a aplikátorů                                        

 nezanechává žádné zbytky jako klasické čistící mýdla a prací prášky. Jo to ideální roztok, 
který vytváří velmi účinnou čistící pěnu.                                                                                                          

 je to nový čistící a renovační přípravek na všechny druhy brousících, leštících, nanášecích, 
finálních a kotoučů. A zároveň také na všechny druhy aplikačních houbiček a přípravků.  

.  
  

 
 
 
 

 

22. BALL BUSTER Wheel & Rim Polisher System  - speciální 

profesionálně konstruovaná leštící koule pro čištění a leštění těžko 
dostupných míst, disků kol a složitých částí karoserie automobilů. Upíná 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUF_333_16_Foam_Wool_Pad_Cleaner_p/buf_333_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUF_333_Foam_Wool_Pad_Cleaner_p/buf_333.htm
http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/ACC_991-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUF_900_Foam_Pad_Conditioning_Brush_p/buf_900.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_IAI_507_3_Grit_Guard_Universal_Pad_p/iai_507_3.htm
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se do vřetene jakékoliv elektrické vrtačky.                                                                                                                      
Product Code : ACC_104_2   (2,5inch - Ø   6,30cm)                                                                                                                  
Product Code : ACC_104_3   (3,0inch - Ø   7,50cm)                                                                                                                                   
Product Code : ACC_104_4   (4,0inch - Ø 10,00cm) 
 
Tento nový speciální přípravek „tvaru koule“ je určen pro dokonalé čištění a leštění těžko 
přístupných lakovaných ploch karoserie, profilovaných disků kol a jiných složitých částí automobilu. 
Všechny tyto těžko řešitelné plochy ošetří a vyleští do dokonalého lesku. Dodává se v Ø 6 cm Ø 
7,5 cm + Ø 10 cm. Tento nástroj se dá jednoduše upnout do vřetene každé vrtačky a  je určený k 
revitalizaci všech ploch a materiálů jako jsou diamantové desky, leštěný hliník, chrom, nerez, laky, 
Karbonové vlákna, skleněné a jiné povrchy. K čištění a leštění můžeme použít jakýkoliv vos, leštící 
a impregnační přípravek z řady Chemical Guys. Velmi odolná, elastická a profesionální konstrukce 
koule umožňuje dokonale kopírovat všechny tvary povrchů. Je vyrobena ze speciální pěny  
DURAFOAM která je potažena vlákny z měkkých materiálů které zabrání jakémukoliv poškrabání 
ošetřovaného povrchu.                                                                                                                              

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 šetří čas a namáhavou práci. 

 multifunkční využití na jakékoliv zaoblené či složité povrchy, které potřebujeme vyčistit 
anebo vyleštit. 

 ideální i pro leštění velkých ploch, motocyklů, cestovních přívěsů a karavanů.- jednoduché 
a rychlé upnutí do vřetene jakékoliv vrtačky  

 odolná konstrukce z materiálu s heavy - duty vinyl povlakem zaručuje  dlouhotrvající 
životnost, maximální účinnost a snadnou omyvatelnost.                                                                      

 měkký tvárný povrch koule zabraňuje jakékoliv poškrabání čištěných a leštěných povrchů.                                                                                                    
 

UPOZORNĚNÍ : ošetřovaný povrch musí být zbaven čisticím prostředkem a microutěrkou hrubých 

a tvrdých nečistot.  
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ADHESIVE REMOVER  - odstraňovač - čistič asfaltu, lepidla a téru z povrchu laku a 

jiných částí karoserie. Odstraňuje rychle, šetrně a beze zbytků nečistot. Hodnocen 

jako jeden z nejúčinnějších světových čističů asfaltu a odstraňovačů lepidla. 

 
Product Code : TW OCHP 3102  

 
Tento multifunkční, vysoce účinný čistící přípravek a odstraňovač lepidla, asfaltu a 
téru dokáže během krátkého času vyčistit lokální i velkoplošné skvrny uvedených 
kontaminací či jiných zažraných silničních nečistot. Dokonale odstraňuje znečištění 
asfaltem a térem jakéhokoliv rozsahu a velikosti. Odstraňuje zbytky lepidla od 
nálepek a dálničních známek. Odstraňuje beze zbytku oboustranné plastické 
lepidlo, které zůstává po odstranění samolepícího závaží z disků kol. Pro tento 
odstraňovač asfaltu není problém vyčistit znečištěné velké boční plochy automobilu, 
který projel měkkým asfaltem anebo čerstvě aplikovanou silniční penetrací. A hlavně 
dokáže odstranit celoplošně lepidlo s karoserie automobilů po „stripu“ (sundání) 
Wrapfólií a z jiných reklamních ploch. 

 
 
 

VÝHODY TOHOTO PŘÍPRAVKU: 
 po nastříkání na povrch okamžitě rozpouští jakékoliv znečištění od asfaltu, téru, lepidla a 

jiných silničních kontaminací  

 díky okamžitému rozkladu kontaminace nedochází k poškození povrchu laku nadměrným 
třením 

 po vyčištění nezůstávají na povrchu žádné šmouhy a skvrny 

 čistí rychle a dokonale i velké znečištěné plochy 
 

POUŽÍTÍ PŘÍPRAVKU: Tento přípravek stačí na znečištěné plochy či zbytky lepidla pouze 
nastříkat a nechat 3 - 5 minut působit. Poté setřeme nečistoty Microutěrkou anebo měkkými 
papírovými ubrousky.  
 

UPOZORNĚNÍ: při velkoplošném znečištění asfaltem anebo térem je nutné zakrýt podlahu garáže 

protože nečistota po rozpuštění volně stéká a kape na podlahu garáže či dílny.!! 
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SPECIÁLNÍ ČIŠTIČE PRO INTERIÉR 

1. LEATHER CONDITIONER  + Dry -To-Touch Restorer Leathers + Natural Smell – 

speciální přípravek na čištění a impregnaci interiérů automobilů z pravé kůže všech druhů a také 

imitace kožených materiálů 

 
Product Code : SPI_101_16   ( 16 oz )                                                                                  
Product Code : SPI_101         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Leather Conditioner je speciální čistící ale hlavně impregnační přípravek 
který jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži 
přírodních olejů a vlhkosti. Při pravidelném používání poskytuje 
dlouhodobou impregnaci a zabraňuje velmi dokonale silnějšímu 
znečištění. Přípravek Leather Conditioner je v PH vyváženém poměru a 
přidává povrchu základní, přírodní živiny, které renovují pravou kůži a její 
přirozenou vůni. Její povrch je po ošetření uvolněný, měkký, velmi vláčný 
a máte pocit, že opět sedíte v novém vozidle. Při použití přípravku i na 
umělé kůže zabraňuje Leather Conditioner jejich vyblednutí a popraskání. 

Kůže v interiérech automobilů je velmi namáhaná slunečním světlem a Leather Conditioner 
zaručuje extra silnou ochranu před UV a IR. Je proto ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů 
a vozidel, které parkují na přímém slunci a které nejsou garážované. Leather Conditioner dává kůži 
čistý a přirozený vzhled který není mastný a kluzký. Po ošetření se rychle vstřebává a zasychá. 
Obsahuje speciální složení a brání znečištění a skvrnám, které vznikají každodenním používáním 
automobilu. Tímto přípravkem můžete bez obav a s vysokým efektem ošetřovat bílé a světlé 
kožené sedadla a čalounění z pravé kůže. Leather Conditioner v kombinaci s přípravkem Leather 
Cleaner vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund – což 
zatím neumí tak dokonale žádný světový přípravek!!!! Vhodný také pro kožené interiéry a sedačky 
v bytech a domech. A také dobrý čistič kožených kabelek a obuvi.  
 

NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek naneseme speciálním aplikátorem „MICROFIBER 

APPLICATORS  PREMIUM  BLUE“  MIC_292_01 na kožený povrch. Necháme chvíli 

vsáknout a poté  Mikroutěrkou  „ULTRA FINE TOWEL BLUE“  MIC_102_01 vytřeme jemně do 
sucha.  

DOPORUČENÍ: U silně znečištěných kožených povrchů doporučujeme nejprve dokonalé vyčištění 
přípravkem Leather Cleaner SPI_208_16 (neředěný 100% koncentrát). Čistící přípravek pomocí 
rozprašovače nastříkáme na ošetřovaný povrch a Mikroutěrkou MIC_102_01 čistíme a zbavujeme 
povrch zažrané špíny. Mikroutěrku 2x přeložíme o při čištění otáčíme abychom využili duté vlákna 
které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu.  
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži přírodních olejů a vlhkosti 

 při pravidelném používání poskytuje dlouhodobou impregnaci a zabraňuje velmi dokonale 
silnějšímu znečištění 

 přípravek je v pH vyváženém poměru a přidává povrchu základní, přírodní živiny, které 
renovují pravou kůži a její přirozenou vůni 

 zaručuje extra silnou ochranu před UV a IR 

 dává kůži čistý a přirozený vzhled, který není mastný a kluzký 

 po ošetření se rychle vstřebává a zasychá 

 vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund 

 je to ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů a vozidel, které parkují na přímém slunci 
a které nejsou garážované 
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 vhodný také pro kožené interiéry a sedačky v bytech a domech a také dobrý přípravek na 
čištění kožených kabelek a obuvi. 

 
 

2. LEATHER CLEANER  - speciální, velmi účinný a jemný přípravek na čištění interiérů 

automobilů z pravé kůže všech druhů a všech kožených povrchů.  Vhodný  také na  imitace 
kožených materiálů. 
 
Product Code : SPI_208_16   ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : SPI_208         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanistr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

Je vhodný na pravou kůži interiérů, potahů sedadel, přístrojových 
desek a výplně dveří. Tyto přírodní kožené povrchy jemně čistí a 
nezbavuje je tolik přírodních olejů a vlhkosti. Čistí bez nepříjemného 
zápachu, který je typický pro všechny čisticí prostředky a zanechává 
příjemnou chemickou Éterovou vůni. Zároveň vše dezinfikuje a 
nezanechává žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich 
původní barvu. Leather Cleaner v kombinaci s přípravkem Leather 
Conditioner vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných 

Jeans kalhot a bund – což zatím neumí tak dokonale žádný světový přípravek!!! Použití čističe 
Leather Cleaner je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch a 
Microutěrkou doporučeným způsobem vytřít. U kožených povrchů a imitací kůže s pomocí 
Microutěrky krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý film a dokonale vytřít. Tento proces se 
může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. Vše 
neuvěřitelně rychle a bez námahy. Přípravek se odpařuje a vysychá během několika minut.  
 

UPOZORNĚNÍ: na povrchy z pravé kůže používáme pouze neředěný 100% koncentrát přípravku! 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: po vysátí hrubých nečistot vysavačem tento čistící přípravek nastříkáme 

na ošetřovaný povrch pomocí rozprašovače a poté  Mikroutěrkou  „ULTRA FINE TOWEL 
BLUE“  MIC_102_01 a čistíme a zbavujeme povrch zažrané špíny. Mikroutěrku 2 x přeložíme o při 
čištění a vytírání otáčíme, abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z 
povrchu. U silně znečištěných kožených povrchů doporučujeme použít speciální kartáček 
z pravých koňských žíní ACC_663 Master Grip Soft Horse Hair který svými žíněmi dokonale 
zbaví nečistot i ty nejjemnější vrásky v kůži. 

DOPORUČENÍ: Po vyčištění vždy používáme přípravek Leather Conditioner SPI_101_16 který je 
speciální impregnační přípravek. Při pravidelném používání poskytuje dlouhodobou impregnaci a 
zabraňuje velmi dokonale silnějšímu znečištění. 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži přírodních olejů a vlhkosti 

 přípravek je v pH vyváženém poměru, nevysušuje a přidává povrchu základní, přírodní 
živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni 

 zaručuje ochranu před UV a IR 

 dává kůži čistý a přirozený vzhled, který není mastný a kluzký 

 po čištění rychle vysychá 

 vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund 

 je to ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů a vozidel, které parkují na přímém slunci 
a které nejsou garážované 

 vhodný také pro kožené interiéry a sedačky v bytech a domech a také dobrý přípravek na 
čištění kožených kabelek a obuvi. 
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3. NONSENSE Colorless & Odorless All Surface Cleaner – universální a velmi jemný 

čistič na všechny povrchy v interiéru i exteriéru s vysokým čistícím efektem.  
 
Product Code : SPI_993_16   ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : SPI_993         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Tento dokonalý universální přípravek s pumpičkou je vhodný pro 
jemné odstranění nečistot z citlivých textilních materiálů v interiéru 
stejně tak na vinyl, plast, lakované části, motorové prostory, textil, 
sklo, koberce, pneumatiky, pryže a jiné znečištěné povrchy. Čistí a 
zároveň dlouhodobě impregnuje přístrojové desky a všechny 
plasty interiérů, motorů, sedadla a textilní výplně dveří, mezidveřní 
prostory, zavazadlové a motorové prostory. Zamezuje dlouhodobě 
usazování prachu a mikročástic na povrchu. Je vyroben 
z přírodních citrusových ingrediencí. Čistí bez nepříjemného 

zápachu, který je typický pro všechny čisticí prostředky. Zároveň vše dezinfikuje a nezanechává 
žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich původní vlastnosti a barvu.  
 

NÁVOD K POUŽITÍ: Použití čističe Nonsense je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej 
nastříkat na znečištěný povrch, nechat 1 - 3 minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu 
pěnivý film a Microutěrkou „ULTRA  FINE TOWEL BLUE“  MIC_102_01 anebo „ULTRA  FINE 
TOWEL PINK“  MIC_101_01 doporučeným způsobem vytřít. Mikroutěrku 2 x přeložíme a při 
čištění a vytírání otáčíme, abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z 
povrchu. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez 
nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček The Nifty 
Brush Interior ACC_G21.  
 

PŘÍPRAVEK JE NUTNÉ ŘEDIT PODLE STAVU A ZNEČIŠTĚNÍ OŠETŘOVANÉHO POVRCHU: 
Pokud není povrch silně znečištěn ředíme v poměru 1 : 3 ( 1díl přípravku a 1 dílů vody ). Při 
silném znečištění ředíme koncentrát v poměru 1 : 1 (1díl přípravku a 1 díl vody ). 100% 
koncentrát se používá při odstraňování zažraných hrubých nečistot, na podvozky, pneumatiky a 
motory. Pro rychlejší odpaření a vyschnutí prostředku a hlavně tam kde pro velké znečištění 
musíme čistící proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze vzdálenosti 
40 cm čištěný textilní povrch rychle vysušit. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jemně a snadno čistí všechny povrchy a nezabarvuje světlé materiály 

 přípravek je v pH vyváženém poměru, nevysušuje a přidává povrchu základní, přírodní 
živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni 

 zaručuje ochranu před UV a IR 

 nezanechává žádnou vůni či zápach a po čištění rychle vysychá 

 vyčistí i silně znečištěné povrchy od mastnot a zažrané špíny 

 je silně koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby 
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4. FCG 2 CARPET RU - aktivní čistič koberců, autokoberců a odstraňovač zápachů určený pro strojní 
čištění - tepovačky (EXTRAKTORY). Ale i pro ruční čištění s příjemnou Citrusovou vůní. 
 
Product Code : FCG_CWS_103RU 
INTERIÉR + KOMERČNÍ PROSTORY + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ  
Obsah základního balení –  1 Gal – 3,8 Litru ( 100% koncentrát ) 
 

FCG Carpet RU je již připravený (naředěný) čistící přípravek s antibakteriálními účinky 
určený pro strojové hloubkové čištění textilních koberců, potahů sedadel a čalounění 
vozidel. Přípravek je vhodný také pro ruční čištění celkového interiéru vozidla kromě 
pravé kůže. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat z venkovní / vnitřní strany 
textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, kávu, čaj, šťávy a víno. Tento 
silný koncentrát obsahuje přírodní mikro složky, které během 20 – 60 sekund 
rozkládají biologicky všechny zažrané nečistoty a enzymaticky eliminují všechny 
zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě organické sloučeniny, které vytvářejí 
zdroje zápachu. Nečistotu odstraňuje - vytlačuje - od spodní vrstvy nahoru k 

povrchu a zabraňuje jejímu usazení na ploše platformy. Po procesu čištění zanechává svěží Citrusovou 
vůni se všemi výhodami, které poskytuje čištění biotechnologií. Tento nový koncentrovaný přípravek je 
určen pro strojové profesionální komerční čištění velkých ploch. Je biologicky rozložitelný, pH 

neutrální a nenaleptává ošetřené povrchy ani pokožku na rukou. Obnovuje původní barvu a 
vlastnosti čištěných povrchů. Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití 
ošetřovaných povrchů za cca 20 - 40 minut. Nevyžaduje úporné sušení, čekání a otevřené okna 
vozidla a kanceláří. 

 

VÝHODY PRODUKTU: 
 neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a rozpouštědla. 

 strojové i ruční použití přípravku 

 o 30% lepší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu 

 o 40% urychluje vyschnutí ošetřovaného povrchu  - šetří čas 

 ošetřené povrchy impregnuje, navrací původní barvu a vlastnosti 

 navíc dlouhodobě zabraňuje jejich znečištění a odstraňuje enzymaticky všechny zdroje 
zápachu pocházející z biologického rozkladu. 

 díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do 
povrch - další čistící procedura již není tak náročná na  čas a čistící prostředky 

 zaručuje vysokou efektivitu práce 

 universální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy 

 velmi výhodná cena!!! 

 po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku 
čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, 
který není na očích.. 
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5. FCG 2 CARPET  – UPHOLSTERY SHAMPOO ANTIBACTERIAL - aktivní čistič koberců, 

autokoberců a enzymatický odstraňovač zápachů určený pro strojní čištění - tepovačky 
(EXTRAKTORY) s příjemnou Citrusovou vůní. 
 
Product Code : FCG_CWS_103  

INTERIÉR + KOMERČNÍ PROSTORY + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ  
Obsah základního balení -  1 Gal = 3,8 Litru ( 100% koncentrát ) 
 

FCG Carpet je 100% koncentrovaný čistící přípravek s antibakteriálními účinky 
určený pro strojové hloubkové čištění textilních koberců, potahů sedadel a 
čalounění vozidel. Přípravek je vhodný také pro čištění celkového interiéru 
vozidla kromě pravé kůže. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat 
z venkovní / vnitřní strany textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, 
kávu, čaj, šťávy a víno. Tento silný koncentrát obsahuje přírodní mikro složky, 
které během 20 – 60 sekund rozkládají biologicky všechny zažrané nečistoty a 
enzymaticky eliminují všechny zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě 
organické sloučeniny, které vytvářejí zdroje zápachu. Nečistotu odstraňuje - 
vytlačuje - od spodní vrstvy nahoru k povrchu a zabraňuje jejímu usazení na 

ploše platformy. Po procesu čištění zanechává svěží Citrusovou vůni se všemi výhodami, které 
poskytuje čištění biotechnologií. Tento nový koncentrovaný přípravek je určen pro strojové 
profesionální komerční čištění velkých ploch. Je biologicky rozložitelný, pH neutrální a nenaleptává 
ošetřené povrchy ani pokožku na rukou. Obnovuje původní barvu a vlastnosti čištěných povrchů. 
Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití ošetřovaných povrchů za cca 20 - 
40 minut. Nevyžaduje úporné sušení, čekání a otevřené okna vozidla a kanceláří. 

  

VÝHODY PRODUKTU: 
 neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a  rozpouštědla.- strojové i 

ruční použití přípravku 

 30% lepší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu 

 40% urychluje vyschnutí ošetřovaného povrchu  - šetří čas 

 ošetřené povrchy impregnuje, navrací původní barvu a vlastnosti 

 navíc dlouhodobě zabraňuje jejich znečištění a odstraňuje enzymaticky všechny zdroje 
zápachu pocházející z biologického rozkladu. 

 díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do 
povrch - další čistící procedura již není tak náročná na  čas a čistící prostředky 

 zaručuje vysokou efektivitu práce 

 universální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy 

 velmi výhodná cena!!! 

 po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku 
čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, 
který není na očích. 

PŘÍPRAVA – ŘEDĚNÍ: 
 zimní provoz - 1:6 (z 1Gal vyrobíme 26 L čistícího roztoku) 

 letní provoz   - 1:8 (z 1Gal vyrobíme 35 L čistícího roztoku) 

 Pro ředění koncentrátu doporučujeme používat upravenou vodu z kohoutku. 
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6. Fabric Clean Carpet & Upholstery Shampoo & Odor Eliminator - aktivní 

odstraňovač lokálních skvrn, čistič koberců, čalounění, textílií  a také enzymatický odstraňovač 
zápachů. Speciálně vyvinutý pro ruční čištění a také pro strojní čištění - tepovačky 
(EXTRAKTORY) s příjemnou Citrusovou vůní.                                                                         

 
Product Code : CWS_103_16   ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : CWS_103         ( 1 Gal ) 

EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Fabric Clean Carpet je nejnovější a nejúčinnější 100% 
koncentrovaný čistící přípravek pro hloubkové čištění textilních 
koberců, potahů sedadel, čalounění vozidel. Tento speciální 
biologicky odbouratelný odstraňovač odolných skvrn je vhodný 
také pro čištění celkového interiéru vozidla s antibakteriálními 
účinky. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat z venkovní / 
vnitřní strany textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, 
kávu, čaj, šťávy a víno. Tento silný koncentrát  obsahuje přírodní 
složky, které během 20 – 60 sekund rozkládají biologicky všechny 

zažrané nečistoty a enzymaticky eliminují všechny zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě 
organické sloučeniny, které vytvářejí zdroje zápachu. Při aplikaci nečistotu rychle odstraňuje a 
vytlačuje směrem nahoru k povrchu a zabraňuje jejímu usazení na ploše platformy. Po procesu 
čištění zanechává svěží Citrusovou vůni se všemi výhodami, které poskytuje čištění biotechnologií. 
Tento nový koncentrovaný přípravek je určen pro ruční i strojové čištění. Je biologicky rozložitelný, 
pH neutrální a nenaleptává ošetřené povrchy ani pokožku na rukou. Obnovuje původní barvu a 
vlastnosti čištěných povrchů. Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití 
ošetřovaných povrchů za cca 20 - 40 minut.  

NÁVOD K POUŽITÍ:  
Použití tohoto odstraňovače skvrn a čističe interiérů vozidel je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej 
nastříkat na znečištěný povrch, nechat 1 - 3 minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý 
film a Microutěrkou „ULTRA  FINE TOWEL BLUE“  MIC_102_01 anebo „ULTRA  FINE TOWEL PINK“  
MIC_101_01 doporučeným způsobem vytřít. Mikroutěrku 2 x přeložíme a při čištění a vytírání otáčíme, 
abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu. Tento proces se může 
zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění 
můžeme použít jemný kartáček The Nifty Brush Interior ACC_G21.  

VÝHODY PRODUKTU: 
 neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a rozpouštědla. 

 možnost strojové i ruční aplikace přípravku 

 30% vyšší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu 

 40% kratší doba vyschnutí ošetřovaného povrchu  - šetří čas 

 ošetřené povrchy dokonale čistí, impregnuje, navrací původní barvu a vlastnosti 

 navíc dlouhodobě zabraňuje znečištění ošetřeného povrchu a odstraňuje enzymaticky 
všechny zdroje zápachu pocházející z biologického rozkladu. 

 díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do 
povrch - další čistící procedura již není tak náročná na  čas a čistící prostředky 

 zaručuje vysokou efektivitu práce 

 universální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy 

 velmi výhodná cena!!! 

 po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně 
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UPOZORNĚNÍ: 
Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku 
čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, 
který není na očích. 
 

PŘÍPRAVA – ŘEDĚNÍ: 
 1:10 (z 1Gal vyrobíme 26 L čistícího roztoku) – pro silněji znečištěné povrchy 

 1:20 (z 1Gal vyrobíme 35 L čistícího roztoku) – pro méně znečištěné povrchy 

 Pro ředění koncentrátu doporučujeme používat upravenou vodu z kohoutku. 
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Vůně do auta, osvěžovače vzduchu, pohlcovače zápachu 
1. SOFAST ODOR ELIMINATOR - Aktivní a enzymatický odstraňovač zápachů s 

antibakteriálními účinky určený pro interiéry silně znečištěných a zapáchajících vozidel, veřejné 
toalety, sprchy a podobné problematické prostředí. Odstraňuje příčiny zápachu a zanechává 
příjemnou vůni jablka. 

 
Product Code : SPI_104_16   ( 16oz )                                                                                                               
Product Code : SPI_104         ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr                ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Nejúčinnější světový antibakteriál s dlouhodobou trvanlivostí 
určený pro interiéry aut silných kuřáků a také pro jiné silně 
zapáchající interiéry. Používá se hlavně všude tam kde 
potřebujeme odstranit nepříjemný zápach jako (cigarety, 
doutníky, kočky, psi, zvratky atd.) Tento profesionální přípravek 
z přírodních ingrediencí je technologicky nejvyspělejší 
odstraňovač zápachu, likvidátor bakterií, mikrobů  a osvěžovač 
vzduchu svého druhu. Je vyroben Enzymaticky tak aby 
odstranil příčiny zápachu způsobené biologickým rozkladem. A 
to například silné vůně, bakterie, zápach z moči  ( kyselina 

močová ), zápach z kouření, doutníků, zatuchliny, zápach z mléka, kávy či plísní. Odstraňuje také 
dokonale zápach z tělesného potu a pachu, vysokou vlhkost, pižmový zápach, zápach z aut, zvířat 
či jejich moči a zvratek. Po aplikaci dlouhodobě zanechá přírodní vůni jablka. Je již koncentrovaný 
ale lze jej dále ředit a to v poměru 1 díl produktu a 2 díly vody nebo dle potřeby.  

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Postižená místa nejdříve vysajte a vyčistěte čistícím přípravkem CG - All Purpose Cleaner 
CLD_1010_16, CG - Extreme Orange Degraser CLD_106_16, anebo CG - Nonsense SPI_993_16 
za použití Microutěrky MIC_102_01. Přípravek SOFAST ODOR EATER nastříkejte na postižená 
místa a poté jej lehce nastříkejte pod i na koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek, do zavazadlových prostorů a všude tam 
kde se může rozkládat jakákoliv nečistota. Efekt a pocit z čistoty bude poté dokonalý. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 nejúčinnější světový enzymatický antibakteriální přípravek 

 je koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby  

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 

 po aplikace je cítit svěží vůně jablka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_104_16_So_Fast_Premium_Air_Fre_p/spi_104_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_104_So_Fast_Premium_Air_Freshe_p/spi_104.htm
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2. Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener, Heavy Duty Formula 

- nový přírodní enzymatický odstraňovač zápachů s antibakteriálními účinky určený pro interiéry 
silně znečištěných a zapáchajících vozidel, veřejné toalety, sprchy a podobné problematické 
prostředí. Odstraňuje příčiny zápachu a zanechává příjemnou a dlouhotrvající vůni čerstvého 
vodního melounu. 

Product Code : SPI_144N_16   ( 16oz )                                                                                                              
Product Code : SPI_144N         ( 1Gal )                                                                                                  

EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr                ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Nejnovější profesionální antibakteriální osvěžovač vzduchu s dlouhodobou 
trvanlivostí určený pro interiéry aut silných kuřáků a také pro jiné silně zapáchající 
interiéry. Používá se hlavně všude tam, kde potřebujeme odstranit nepříjemný 
zápach jako (cigarety, doutníky, kočky, psi, zvratky atd.) Tento profesionální 
přípravek z přírodních ingrediencí je technologicky nejvyspělejší odstraňovač 
zápachu, likvidátor bakterií, mikrobů  a osvěžovač vzduchu svého druhu. Je vyroben 
tak aby přírodní Enzymatické přísady rychle odstranily příčiny zápachu (ne 
potlačovaly a maskovaly) způsobené biologickým rozkladem. A to například silné 
vůně, bakterie, zápach z moči  (kyselina močová),zápach z kouření, doutníků, 

zatuchliny, zápach z mléka, kávy či plísní. Odstraňuje také dokonale zápach z tělesného potu a 
pachu, vysokou vlhkost, pižmový zápach, zápach z aut, zápachy v domácnostech, zvířat či jejich 
moči a zvratek. Po aplikaci dlouhodobě zanechá přírodní vůni jablka. Je již koncentrovaný ale lze 
jej dále ředit a to v poměru 1 díl produktu a 2 díly vody nebo dle potřeby.  
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 
Postižená místa nejdříve vysajte a vyčistěte čistícím přípravkem CG - All Purpose Cleaner 
CLD_1010_16, CG - Extreme Orange Degraser CLD_106_16, anebo CG - Nonsense SPI_993_16 
za použití Microutěrky MIC_102_01. Přípravek SOFAST ODOR EATER nastříkejte na postižená 
místa a poté jej lehce nastříkejte pod i na koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek, do zavazadlových prostorů a všude tam 
kde se může rozkládat jakákoliv nečistota. Efekt a pocit z čistoty bude poté dokonalý… 
Tento přípravek používají profesionálové v oblasti automobilového průmyslu - (auto prodejci, 
autodetaileři, profesionální autoumývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové 
firmy a uklízečky po celém světě. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 nejúčinnější světový enzymatický antibakteriální přípravek 

 je koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby až 2 litry destilované vody 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 

 po aplikace je cítit svěží vůně vodního melounu 

 aromaterapie (svěží vůně melounu) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textíliích, kobercích anebo 
čalounění 

 má až 5x větší účinnost než podobné přípravky na trhu 
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3. NEW CAR Smell Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 

prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Vůně nové auto. 

 
Product Code : AIR_101_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_101          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu 
odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových 
zápachů. Tento osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a 
používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle 
potřeby požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje New Car - 
vůni nového auta ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Jak voní nové 
auto?? Většina lidí spojuje nové auto s vůní štěstí a spokojenosti. 
Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování 

nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že 
aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při 
cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a 
majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu - ( auto prodejci, auto 
detaileři, profesionální auto umývárny ) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové 
firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek NEW CAR nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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4. Stripper Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 

prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Vzrušující, dráždivá vůně striptérek v nočním klubu. Vyrobeno na bázi lektvaru. 

 
Product Code : AIR_069_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_069          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a eliminuje intenzitu vznikajících nových 
zápachů. Tento přírodní enzymatický osvěžovač vyrobený na bázi 
lektvaru je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% 
koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Stripper Scent – důvěrně 
známou, vzrušující, nezapomenutelnou, dráždivou vůni Strip Clubu 
s leskem nerezových tyčí kterou nikde jinde neucítíte. A to ať je 

Vaše vozidlo staré rok anebo 10 let. Tuto vůni a vzpomínky na vzrušující večer můžete mít 
neustále sebou. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k 
povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá 
účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu ( auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny ) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Stripper Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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5. Leather Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 

prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Nádherná vůně zbrusu nové kůže. 

 
Product Code : AIR_102_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_102          ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu 
odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových 
zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný 
přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně 
ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci 
poskytuje Leather scent – nádhernou vůni nové kůže v interiéru ať je 
vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v 
historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti 

u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav 
mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače 
vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové 
v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) 
hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Leather scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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6. Cherry Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvých višní - Cherry. 

 
Product Code : AIR_103_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_103          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme 
jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Cherry scent – nádhernou vůni 
čerstvých višní v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila 

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Cherry scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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7. Watermelon Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvý vodní meloun. 

 
Product Code : AIR_105_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_105          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Watermelon scent – nádhernou vůni 
čerstvého vodního melounu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. 

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení 
pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně 
zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Watermelon scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do 
otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt 
a pocit z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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8. Lemon Lime Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvého citronu . 

 
Product Code : AIR_106_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_106          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Lemon scent – nádhernou vůni 
vymačkaného čerstvého citronu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let 

staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení 
pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně 
zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Lemon scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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9. Pina Colada Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně Pina Colada to je jemná - kokosovo ananasová vůně se 
slabým nádechem rumu. 

 
Product Code : AIR_107_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_107          ( 1 Gal ) 

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Pina Colada  – nádhernou kokosovo 
ananasovou vůni v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila 

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Pina Colada nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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10. Jasmine Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 

prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Vůně rozemletého Jasmínu. 

 
Product Code : AIR_110_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_110          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr                ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity 
vůně. Po aplikaci poskytuje Jasmine scent – nádhernou vůni rozemletého 
Jasmínu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha 

účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků 
opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím 
přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek 
používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového 
průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Jasmine scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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11. Pine Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvých výtažků z borovice. 

 
Product Code : AIR_108_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_108         ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Pine Fresch scent – nádhernou vůni 
čerstvých výtažků z borovice v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. 

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení 
pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně 
zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Pine Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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12. French Vanilla Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvé Vanilky. 

 
Product Code : AIR_201_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_201          ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Vanilla scent – nádhernou vůni čerstvě 
rozemleté Vanilky v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně 

sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Vanilla scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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13. MangoCello Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvého tropického Manga. 

 
Product Code : AIR_215_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_215          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity 
vůně. Po aplikaci poskytuje Mango Scent – nádhernou vůni nápoje z čerstvého 

tropického Manga v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v 
historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného 
pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá 
k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek 
používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového 
průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Mango scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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14. Chuy Bubble Gum Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 

enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvě rozbalené žvýkačky  

 
Product Code : AIR_221_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_221          ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve 
vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač 
vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo 
mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Bubble 
Gum Scent – nádhernou vůni žvýkaček HubbaBubba a také vzpomínky na mládí 
s velkou vyfouknutou bublinou. A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila 

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Bubble Gum scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do 
otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt 
a pocit z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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15. Purple Stuff Premium Grape Soda Scent Air Freshener & Odor Eliminator - 
přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje 
intenzitu vznikajících nových zápachů. Lahodná vůně směsi čerstvých hroznů, malin s šumivou 
sodovku a s nádechem cukru. 

 
Product Code : AIR_222_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_222          ( 1 Gal ) 

INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve 
vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační 
osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% 
koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po 
aplikaci poskytuje Purple Stuff Premium Grape Soda Scent – nádhernou vůni  směsi 
čerstvých hroznů, malin s šumivou sodovku a s nádechem cukru. 

A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování 
nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že 
aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při 
cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a 
majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto 
detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové 
firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Purple Stuff Premium Grape Soda Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou 
desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do 
zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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17. Strawberry Margarita Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator 
 přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Lahodná vůně margarity 

 
Product Code : AIR_223_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_223          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve 
vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač 
vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo 
mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Margarita 
scent– nádhernou vůni jáhod. A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila 
mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti 

u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav 
mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače 
vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové 
v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) 
hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Margarita Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do 
otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt 
a pocit z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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18. Black Frost Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický prémiový 

osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových 
zápachů. Vzrušující, dráždivá vůně gentlemana s ostrým mužským pižmem lovícího v nočním 
klubu. Vyrobeno na bázi lektvaru s esenciálních olejů.. 

 
Product Code : AIR_224_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_224          ( 1 Gal ) - zatím není v tomto velkém balení 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nejnovější přírodní prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach 
ve vozidle a eliminuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
přírodní enzymatický osvěžovač vyrobený na bázi lektvaru je 
koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo 
mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci 
poskytuje Black Frost svěží a mrazivě svůdnou vůně gentlemana s ostrým 
mužským pižmem která uvolňuje smyslné sexuální touhy jako při pobytu 
v nočním klubu. Tato tajemná vůně probouzí živočišné odhodlání a touhy 

které otevírají smyslný svět vzrušujících možností pro skvělý večer. Black Frost je osvěžovač 
vzduchu s prémiových esenciálních olejů a s aktivními osvěžovači vzduchu a neutralizátory. 
Rychle potlačuje a neutralizuje nežádoucí pachy přímo u zdroje z jakéhokoliv povrchu a přináší 
vůni která trvá týdny. A to ať je Vaše vozidlo staré rok anebo 10 let tuto vůni můžete mít neustále 
sebou. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení 
pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně 
zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá naše 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu ( auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny  

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Black Frost nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 

 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 
nebo čalounění 

 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 

 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 

 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 

 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 

 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 
čalounění 

 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů 

 vzbuzuje smyslné touhy objevit svět vzrušujících možností  
 
 


