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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.  
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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.  
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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.                                                                                    
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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.  
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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.                                                                                       
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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.  
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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.                                                   
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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18. 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.                           
 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  
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 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.!!! 

 

19. 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 ) + 
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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 
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.!!! 
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20. 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.                                                                                       
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21. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


