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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).  
 
 
 
 
 

3. MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE 2" x 4" x 6" – speciální modrá 
houbička (polštářek) pro dokonalé a efektivní  nanášení impregnačních a leštících 
přípravků. 
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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.  
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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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


