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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.  
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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. 
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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.  
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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. 

 
 
 
 
 
 


