


ΙΣΤΟΡΙΑ

Reflect your passion

Όταν με ρωτάει ο κόσμος γιατί αγαπώ τόσο πολύ το Χόμπυ 
Αυτοκινήτου, βρίσκω την σκέψη μου να πηγαίνει σε πολλές 
διαφορετικές κατευθύνσεις.Ένας από τους πολλούς λόγους 
που μου έρχονται στο μυαλό, είναι νομίζω γιατί περισσότερο 
από όλα αγαπώ την εμπειρία της ειλικρινούς αίσθησης 
κοινότητας και αδελφότητας από τους ενθουσιώδεις 
ανθρώπους του αυτοκινήτου σε όλον τον κόσμο. 
Η κοινή μας έλξη είναι το παγκόσμιο πάθος που έχουμε για τα 
αυτοκίνητα μας... και ο αλληλοσεβασμός που μοιραζόμαστε 
για την αφοσίωση μας να κάνουμε τα αυτοκίνητα μας να 
μοιάζουν τέλεια «Εκθεσιακά Αυτοκίνητα».
Παρόλο που συνήθως τα σπάνια ακριβά αυτοκίνητα είναι 
εκείνα που χαίρουν σεβασμό, οι φανατικοί του αυτοκινήτου 

αντιλαμβάνονται πόσος κόπος εργασίας και επιμονής χρειάζεται για να κάνεις οποιοδήποτε 
αμάξι να φαίνεται στα καλύτερα του.Είναι ακριβώς αυτή η αμοιβαία αντίληψη που μας 
ενώνει και που ξεπερνά τα κοινωνικά εμπόδια,που απαντούνται τόσο συχνά σε άλλα 
μονοπάτια της ζωής.
Έχω το προνόμιο να συναντώ φανατικούς του αυτοκινήτου σε όλον τον κόσμο και είναι 
χαρά μου να βλέπω το κοινό μας χόμπυ να εξακολουθεί να αναπτύσσεται με εκπληκτικούς 
ρυθμούς.Καινούργιες λέσχες αυτοκινήτων, εκδηλώσεις, διαδικτυακές κοινότητες ξεπηδούν 
καθημερινά και μου δίνει τόσο μεγάλη ευχαρίστηση να βλέπω την διεθνή οικόγενεια της 
Meguiar’s να μεγαλώνει παράλληλα με το Χόμπυ του Αυτοκινήτου σε τόσα μέρη του κόσμου.
Μόνο εφόσον συνεχίσει η Meguiar’s να αγκαλιάζει και να στηρίζει παγκοσμίως το χόμπυ 
του αυτοκινήτου, τότε θα συνεχίζει να προλαμβάνει και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
εκείνων, που αναζητούν την τελειότητα στο αυτοκίνητο. Είναι ακριβώς αυτό το πάθος 
που μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας σε όλον τον κόσμο, που μας καθοδηγεί στην 
δημιουργία αυτών των καταπληκτικών προϊόντων που θα βρείτε στον παρών κατάλογο.

Barry J. Meguiar

Ό,τι ξεκίνησε, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, 
ως ένα απλό εργαστήριο λούστρου επίπλων στο 
γκαράζ του ιδρυτή Frank Meguiar Jr., εξαπλώθηκε σε 
4 γενιές της οικογένειας Meguiar’s. Ακόμα και στα πιο 
τρελλά του όνειρα είναι αμφίβολο να φανταζόταν ο 
Frank Meguiar Jr. σε τι θα εξελισσόταν,μετά από 100 
και πλέον χρόνια,το πρώτο του μπουκάλι στιλβωτικού 
υλικού επίπλων το 1901.
Η εταιρεία Meguiar’s®, Inc. έγινε ο παγκόσμιος 
ηγέτης στην φροντίδα εμφάνισης του αυτοκινήτου 
και είναι περήφανη που προσφέρει την τελευταία 
γενιά προϊόντων, εργαλείων και εξαρτημάτων στους 
σοβαρούς ενθουσιώδεις φίλους του αυτοκινήτου. 
Προσπαθούμε να θέσουμε ένα τελείως καινούργιο 
επίπεδο ποιότητας και επιδόσεων στην βιομηχανία 
του αυτοκινήτου.
Από το πρώτο κιόλας μπουκάλι στιλβωτικού υλικού 
επίπλων, ο Frank Meguiar Jr. έχτισε την επιχειρηματική 
του δραστηριότητα πάνω σε άριστα προϊόντα και στην 
κατανόηση των αναγκών του καταναλωτή.
Σήμερα, η Meguiar’s με την διαρκή και δυνατή σχέση 
της με τους σοβαρούς ενθουσιώδεις ανθρώπους 
του αυτοκινήτου, έχει δημιουργήσει ένα επίπεδο 
εμπιστοσύνης και σεβασμού της μάρκας, που ξεπερνά 
τα προϊόντα καθεαυτά και ενσωματώνεται στον τρόπο 
ζωής του χόμπυ του αυτοκινήτου.
Η Meguiar’s δεσμεύεται με αφοσίωση στην προμήθεια 
προϊόντων και στην ανάπτυξη σχέσεων, που θα 
εξιτάρουν και θα ενώνουν τους ενθουσιώδεις φίλους 
και τους επαγγελματίες του αυτοκινήτου παγκοσμίως.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 4-5 ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 6-7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
 8 ΓΥΑΛΙΣΜΑ
  9-10 ΚΕΡΩΜΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 12 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
 12 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 13 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΑΝΩΝ
 13 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
 14 ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ
 15 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

 
 16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
 16 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
 17 ΔΕΡΜΑ
 17 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ
 18 ΑΠΟΣΜΗΣΗ
 18-19 ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 20-21 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 22 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
  23-26 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 27 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η απαραίτητη σειρά για αυτούς που 
θέλουν να διατηρήσουν αποτελεσματικά 
την εμφάνιση του αυτοκινήτου τους στην 
καλύτερη τιμή.  

Η αναβαθμισμένη σειρά που προσφέρει 
μεγάλης διάρκειας προστασία και ενισχυμένη 
χημική σύνθεση για να διατηρείτε το 
αυτοκίνητο σας στα καλύτερα του.

Η πιο πρόσφατη και τεχνολογικά προχω- 
ρημένη σειρά συνθετικών προϊόντων για 
τους ενθουσιώδεις του αυτοκινήτου, που 
ζητούν το καλύτερο για το αυτοκίνητο τους.

ClassicClassic Gold ClassGold Class UltimateUltimate
Σ Ε Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΠΗΛΟΣ & ΑΛΟΙΦΗ

Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ Α  Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΓΥΑΛΙΣΜΑ & ΚΕΡΩΜΑ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΕΡΙΟΥ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΠΡΕΫ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΛΥΣΙΜΟ & ΚΕΡΩΜΑ

(ελάχιστα προτεινόμενα διαστήματα)

Β Α Σ Ι Κ Α  Β Η Μ Α Τ Α
1. ΠΛΥΣΙΜΟ

Πλύνετε το αυτοκίνητο σας 
χρησιμοποιώντας νερό με 
σαμπουάν και κοντίσιονερ 
αυτοκινήτου με ειδική 
σύνθεση. Τα καθαριστικά 
σαπούνια και απορρυπαντικά 
πιάτων αφαιρούν το κερί του 
αυτοκινήτου και μπορεί να 
αποστεγνώσουν το χρώμα του 
αυτοκινήτου με συνέπεια την 
απώλεια της στιλπνότητας 
και της γυαλάδας.Όλα τα 
καθαριστικά της Meguiar’s 
είναι περιβαλλοντικά ασφαλή.

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ελέγξτε την επιφάνεια του 
αυτοκινήτου και αφαιρέστε με 
πηλό ρύπους όπως σταξίματα 
από χυμούς δέντρων, προτού 
να ξεκινήσετε να ελέγχετε για 
ελαττώματα στο υπόστρωμα. 
Ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος να απομακρύνετε 
προβλήματα κάτω από το 
χρώμα όπως η οξείδωση, 
λεπτές γρατσουνιές και 
ολογράμματα, είναι να 
χρησιμοποιήσετε καθαριστικό 
χρώματος κατάλληλο για 
βερνίκι, όπως το Meguiar’s 
Ultimate Compound.

3. ΓΥΑΛΙΣΜΑ 
(προαιρετικό)

Το γυάλισμα προτείνεται 
ως προαιρετικό στάδιο, 
ιδιαίτερα για τα σκουρό- 
χρωμα αυτοκίνητα, 
πριν από το κέρωμα για 
την βελτιστοποίηση 
υψηλής στιλπνότητας. 

4. ΚΕΡΩΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για προστασία και εξαιρετική 
γυαλάδα στην επιφάνεια του 
χρώματος, χρησιμοποιήστε 
μόνο υψηλής ποιότητας 
προϊόντα κερώματος, όπως το 
κερί Meguiar’s Ultimate Wax.

 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική και ανελλιπής 
συντήρηση απομακρύνει 
ρύπους από την επιφάνεια, 
όπως περιττώματα 
πουλιών ή σταξίματα από 
χυμούς δέντρων, προτού 
προλάβουν να εμποτισθούν 
ή ενσωματωθούν στο χρώμα 
του αυτοκινήτου.Προϊόντα 
όπως το Meguiar’s Quick 
Detailer ή το Ultimate 
Quick Detailer επεκτείνουν 
δραματικά την διάρκεια 
της προστασίας του κεριού 
και απομακρύνουν σκόνες 
και βρωμιές ανάμεσα στα 
πλυσίματα.
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 
NATURAL CHAMOIS
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
 › Υψηλής απορροφητικότητας και 
αντοχής από 100% φυσικό δέρμα 
προβάτου (σαμουά).
 › Τόσο απαλό που μπορεί να 
διπλωθεί ακόμη και στεγνό.
 › Με απαράμιλλο πάχος και 
αξεπέραστη τεχνική βυρσοδεψίας 
για μέγιστη απορροφητικότητα και 
διάρκεια ζωής.
 › Δεν αφήνει λιπαρά στίγματα. Έτοιμο 
για χρήση από τη συσκευασία του.

Κωδικός: X2100    6

Στην περιποίηση του χρώματος αυτοκινήτου,το πλύσιμο και ο καθαρισμός 
είναι δυο διαφορετικά πράγματα.Αν και ακούγονται το ίδιο, αποτελούν 
τελείως διαφορετικές διαδικασίες.Το πλύσιμο απομακρύνει ελαφρείς ρύπους 
από το φινίρισμα του αυτοκινήτου, όπως σκόνη, βρωμιές δρόμου και φρέσκα 
περιττώματα πουλιών. 
Μια συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι τα απορρυπαντικά πιάτων είναι 
κατάλληλα για χρήση στο πλύσιμο αυτοκινήτου.Πρόκειται για τελείως 
λανθασμένη αντίληψη!
Τα απορρυπαντικά είναι κατασκευασμένα, έτσι ώστε να αφαιρούν ο,τιδήποτε 
από την επιφάνεια, προσδίδοντας τριζάτη καθαριότητα. Ένα τριζάτο 
φινίρισμα χρώματος μας λέει ότι δεν έχει προστατευτική επικάλυψη. Η 
επανηλλειμένη χρήση απορρυπαντικού πιάτων αφαιρεί προστατευτικά κεριά, 
σιλικόνες και πολυμερή και στην συνέχεια απομακρύνει τα έλαια που δίνουν 
ζωή στο φινίρισμα του χρώματος του αυτοκινήτου σας, επιταχύνοντας έτσι 
την οξείδωση της επιφάνειας.
Όλα τα προϊόντα Meguiar’s για το πλύσιμο του αυτοκινήτου έχουν ουδέτερο 
pH με ειδική σύνθεση, που ενισχύει την καλή εμφάνιση και προστασία του 
χρώματος αυτοκινήτου.

GRITT GUARD®
ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΔΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
 › Μειώνει σημαντικά το ενδεχόμενο 
δημιουργίας γρατσουνιών λόγω 
τριβής σωματιδίων βρωμιάς.
 › Το ανορθωμένο ακτινικό πλέγ- 
μα παγιδεύει τους ρύπους 
στον πυθμένα. Κάθε φορά που 
βουτάτε το γάντι στο κάδο για να 
συμπληρώσετε σαπουνάδα, τρίψτε 
το πάνω στο πλέγμα.
 › Το γάντι και το νερό διατηρούνται 
καθαρά  και το σαμπουάν διαρκεί 
περισσότερο.
 › Το πλέγμα εφαρμόζει άνετα στον 
πάτο του κάδου RG203 και κάδων 
νερού 16-23 λίτρων περίπου.    

ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΡΥΠΩΝ 
Κωδικός: X3003    a
 
ΚΑΔΟΣ ~13.5L 
Κωδικός: RG203    1

LAMBSWOOL WASH MITT
ΓΟΥΝΙΝΟ ΓΑΝΤΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
 › Απαλός καθαρισμός με αυθεντικό 
μάλλινο γάντι - πολύ καλύτερο 
από σφουγγάρια και κοινά γάντια 
καθαρισμού.
 › Μαλακό και βαθύ πέλος από 
τρίχωμα αρνιού.
 › Ασφαλές πλύσιμο χωρίς γρατσου- 
νιές.
 › Στην ανάποδη πλευρά του διαθέτει 
μη αποξεστική γάζα απομάκρυνσης 
εντόμων.
 › Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση.

Κωδικός: A7301    6

VERSA ANGLE™ BODY
WASH BRUSH
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Καθαρίζει με άνεση και ασφάλεια 
τις δυσπρόσιτες επιφάνειες του 
οχήματός σας, εκεί όπου το γάντι 
πλυσίματος δεν αποδίδει.
 › Με εξαιρετικά μαλακή τρίχα για 
να μην αφήνει γρατζουνιές στο 
φινίρισμα του αυτοκινήτου.
 › Αποτελεσματικά κρατά νερό και 
σαπουνάδα.
 › Απομακρύνει εύκολα βρωμιές και 
μυγάκια.
 › Κεφαλή 12 cm με επικάλυψη από 
καουτσούκ για προστασία της 
επιφάνειας.
 › Εργονομική αφαιρούμενη 
χειρολαβή 42,50 cm με καουτσούκ 
και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας.

Κωδικός: X1030EU    6    

MICROFIBRE WASH MITT
ΓΑΝΤΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
 › Εξαιρετικά μαλακό δεν αφήνει 
χνούδι.
 › Με ιδιαίτερα βελούδινες απορ- 
ροφητικές μικροϊνες,  που «σηκώ- 
νουν» και παγιδεύουν την βρωμιά.
 › Ασφαλής χρήση σε βερνίκι 
και λαμπερό φινίρισμα χωρίς 
«αράχνες».
 › Με βαθύ πέλος που δεν στουπώνει.
Απορροφά περισσότερη σαπουνάδα 
και νερό.
 › Εύκολη συντήρηση με πλύση στο 
πλυντήριο. 
 › Διάσταση 8"x10" (περ. 20x26 cm) 
για μεγάλη καλυπτικότητα.

Κωδικός: X3002EU    6

WATER MAGNET® 
DRYING TOWEL
ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ "ΜΑΓΝΗΤΗΣ 
ΝΕΡΟΥ"
 › Υπεραπορροφητική πετσέτα με 
υφή βάφλας για γρήγορο στέγνωμα 
χωρίς ραβδώσεις νερού και 
στίγματα.    
 › Απορροφά έως και 3 φορές 
περισσότερο νερό από τις κοινές 
πετσέτες.
 › Απαιτεί λιγότερα στιψίματα 
εξοικονομώντας χρόνο.
 › Πλένεται στο πλυντήριο.
 › Ιδιαίτερα μεγάλη πετσέτα  
(70x55cm).

Κωδικός: X2000EU    6
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ULTIMATE WASH & WAX
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ
 ›Η θρυλική προστασία κεριού της 
Meguiar’s …ενόσω πλένετε το 
αυτοκίνητο!
 ›Αφήνει βαθιά στιλπνότητα και 
φρεσκοκηρωμένη γυαλάδα. 
 ›Υβριδική τεχνολογία που συνδυάζει 
φυσικό κερί καρνάουμπα και 
συνθετικά πολυμερή στο πιο 
αναβαθμισμένο μας καθαριστικό, 
κατάλληλο για βερνίκι. 
 ›Καταπληκτικός αφρός που 
απομακρύνει αποτελεσματικά 
σκόνες, βρωμιές και ρύπους.

Κωδικός: G17716EU   473ml    6

Κωδικός: G17748 EU 1420ml    6

GOLD CLASS™ CAR WASH 
SHAMPOO & CONDITIONER 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 
ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ
 › H ρευστή μαγεία της Meguiar’s!  
Αναβαθμισμένη και πλούσια 
φόρμουλα που πλένει και συντηρεί 
το χρώμα.
 › Ο αφρός του απομακρύνει απαλά 
αλλά αποτελεσματικά βρωμιά και 
ρύπους.
 › Τα εμπλουτισμένα συντηρητικά 
του προστατεύουν το χρώμα και 
αναδεικνύουν την φωτεινότητα.
 › Ιδανικό για τα κλασσικά αυτοκίνητα 
και αντίκες.
 › Ρίξτε 30ml ή 4 καπάκια προϊόντος 
σε κουβά και προσθέστε 4 λίτρα 
νερό.

Κωδικός: G7116 EU    473ml    6

Κωδικός: G7164    1892ml    6

NXT GENERATION™  
CAR WASH
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 
ΠΟΛΥΜΕΡΗ
 › Σαμπουάν από συνθετικά πολυμερή 
με τεχνολογία ESP.
 › Με προηγμένα μαλακτικά νερού, 
που μειώνουν τα άλατα από σκληρό 
νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα.
 › Σύνθεση με ουδέτερο Ph και 
καθαριστικές ουσίες, που 
γαλακτώνει  και διαλύει την βρωμιά 
και τις μουτζούρες δρόμου, χωρίς 
να καταστρέφει το φινίρισμα ή το 
προστατευτικό κερί.
 › Απαλή δράση σε όλα τα χρώματα 
ακόμα και σε ελαστικά, βινύλια 
και πλαστικά μέρη. 
 › Έχει απίστευτο αφρό και άρωμα!

Κωδικός: G12619 EU   532ml    6
 
Κωδικός: G12664 EU  1892ml   6

 
SOFT WASH GEL
ΣΑΜΠΟΥΑΝ-ΤΖΕΛ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Συμπυκνωμένη σύνθεση για 
ιδιαίτερα πλούσιο αφρό.
 › Περιέχει οπτικά λαμπρυντικά 
στοιχεία για την ενίσχυση του 
χρώματος για περισσότερη 
γυαλάδα και λεία επιφάνεια.
 › Όχι μόνο δεν απομακρύνει το 
κέρωμα, αλλά επιμηκύνει την 
διάρκεια του 
 › Ασφαλές και στα πιο σύγχρονα 
βερνίκια και χρώματα αυτοκινήτου.
 › Ρίξτε 30ml ή 4 καπάκια προϊόντος 
σε κουβά και προσθέστε 4 λίτρα 
νερό.

Κωδικός: A2516    473ml    6

DEEP CRYSTAL® CAR 
WASH
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Με ειδική σύνθεση αφρού για 
καταπληκτική σαπουνάδα, που 
απομακρύνει γρήγορα την βρωμιά, 
χωρίς να καταστρέφει το χρώμα. 
 › Δεν προσβάλλει την προστασία 
κεριού, σε αντίθεση με τα κοινά 
απορρυπαντικά πιάτων.
 › Ρίξτε 30ml ή 4 καπάκια προϊόντος 
σε κουβά και προσθέστε 4 λίτρα 
νερό.

Κωδικός: G10464    1892ml    6

ULTIMATE WASH & WAX 
ANYWHERE
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΜΕ ΚΕΡΙ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ
 › Το τέλειο προϊόν για τους κατοίκους 
πόλεως χωρίς παροχή νερού. 
 › Πλύσιμο και κέρωμα μαζί σε 
λιγότερο από 15 λεπτά και χωρίς 
σταγόνα νερού!
 › Προηγμένη χημική σύνθεση με 
πολυμερή για υψηλής στιπλνότητας 
προστασία από συνθετικό 
υδροφοβικό κερί, που διαρκεί 
εβδομάδες. 
 › Καθαρίζει αποτελεσματικά 
περισσότερη βρωμιά από ένα σπρέϋ 
συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει την επιφάνεια από 
γρατσουνιές.
 › 1 μπουκάλι καθαρίζει και κερώνει 
3 - 5 μεσαία αυτοκίνητα. 

Κωδικός: G3626 EU    768ml    6
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο καθαρισμός ή η προετοιμασία της επιφάνειας απομακρύνει επίμονους ρύπους 
που επικάθονται στην επιφάνεια όπως ρετσίνι,βιομηχανικοί ρύποι, πίσσα, καθώς 
και ατέλειες κάτω από την επιφάνεια, όπως κηλίδες και οξειδώσεις.
Αφού πλυθεί και στεγνώσει το αυτοκίνητο σας, περάστε την επιφάνεια του με τα 
ακροδάχτυλα σας.Την αισθάνεστε τραχιά ? Αν ναι, τότε υπάρχουν επικολλημένοι 
ρύποι πάνω στην επιφάνεια, που μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας το 
κιτ πηλού Meguiar’s Smooth Surface™ Clay Kit.
Γενικά μπορείτε να παρατηρήσετε την μόλυνση στις οριζόντιες επιφάνειες, 
αλλά μπορείτε επίσης να δείτε και μικρά σκούρα στίγματα στο πίσω και κάτω 
μέρος σε ένα ανοιχτόχρωμο αυτοκίνητο.Με την πάροδο του χρόνου αυτοί οι 
ρύποι θαμπώνουν το χρώμα και στερούν την γυαλάδα από το αυτοκίνητο σας.   
Ευτυχώς τα κιτ πηλού της Meguiar’s έχουν  όλα όσα χρειάζεστε για εύκολη και 
ασφαλή αφαίρεση επικολλημένων ρύπων. Και ΟΧΙ δεν είναι οι μπάρες πηλού 
μόνο για επαγγελματική χρήση.

QUIK CLAY STARTER KIT
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΙΤ ΠΗΛΟΥ ΓΙΑ ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ
 › Το ιδανικό κιτ πηλού για αφαίρεση 
ρύπων όπως ρετσίνι, άχνα 
ψεκασμού, βιομηχανικό νέφος κ.α.
 › Επαναφέρει γρήγορα και απο- 
τελεσματικά την επιφάνεια λεία 
σαν γυαλί. 
 › Διευκολύνει το κέρωμα και 
επιμηκύνει την διάρκεια του, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα το 
αποτέλεσμα.  

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Quik Detailer 473ml σπρέυ συντήρησης 
1 Smooth Surface Clay Bar 50g μπάρα 
πηλού

Κωδικός: G1116EU    6

GOLD CLASS™  BUG AND 
TAR REMOVER
ΣΠΡΕΫ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & 
ΠΙΣΣΑΣ
 › Ο γρήγορος και εύκολος τρόπος 
να αφαιρέσετε μυγάκια και πίσσα 
δρόμου πρίν να «δέσουν» πάνω 
στο χρώμα του αυτοκινήτου, 
καταλήγοντας σε κηλίδες.   
 ›Διεισδυτική σύνθεση που διαλύει 
τους ρύπους. 
 ›Δεν πασαλείφει και δεν αφήνει 
μουτζούρες και κηλίδες στο 
πέρασμα του, όπως κάνουν άλλα 
υλικά.
 ›Χωρίς τρίψιμο, απλά ψεκάστε και 
περιμένετε 30" για να δράσει.

Κωδικός: G10716    473ml    6

SMOOTH SURFACE™
CLAY BAR REPLACEMENT
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΠΗΛΟΥ
 › Μη αποξεστική δράση που 
απομακρύνει εύκολα και με 
ασφάλεια ψεκασμούς χρωμάτων, 
εκκρίσεις δέντρων και άλλους 
περιβαλλοντικούς ρύπους.
 › Επαναφέρει  γρήγορα και 
αποτελεσματικά την επιφάνεια 
λεία σαν γυαλί. 
 › Διευκολύνει το κέρωμα και 
επιμηκύνει την διάρκεια του.
 › Πάντα να ψεκάζετε την επιφάνεια 
με το σπρέυ Quick Detailer, πρίν 
εργαστείτε με τον πηλό.

Κωδικός: G1001EU    50g    6

SMOOTH SURFACE™  
CLAY KIT
ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΗΛΟΥ
 › Το πιο πλήρες κιτ πηλού για 
αφαίρεση ρύπων όπως ρετσίνι, 
άχνα ψεκασμού, βιομηχανικό 
νέφος κ.α.
 › Επαναφέρει γρήγορα και απο- 
τελεσματικά την επιφάνεια λεία 
σαν γυαλί. 
 › Διευκολύνει το κέρωμα και 
επιμηκύνει την διάρκεια του, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα το 
αποτέλεσμα. 

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Quik Detailer 473ml σπρέυ συντήρησης 
2 μπάρες πηλού 80g σε πλαστική θήκη 
1 Supreme Shine Microfibre πετσέτα 

Κωδικός: G1016    4

QUIK DETAILER®
ΣΠΡΕΫ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 › Είναι  ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
στο πλύσιμο και κέρωμα.
 › Ασφαλής αφαίρεση ρύπων χωρίς 
να χαράζεται η επιφάνεια.
 › Απομακρύνει σκόνη, δαχτυλιές και 
επιβλαβείς ρύπους, όπως κηλίδες 
νερού και περιττώματα πουλιών.
 ›Για ενισχυμένη γυαλάδα και 
προστασία. Διατηρεί καθημερινά 
το κηρωμένο όχημα με όψη 
φρεσκοκηρωμένου.  
 ›Είναι απαραίτητο για λίπανση της 
επιφάνειας, όταν εφαρμόζετε πηλό.
 ›Επαναφέρει ένα ολόκληρο 
αυτοκίνητο σε λιγότερο από 15 
λεπτά. 

  
Κωδικός: A3316 EU    473ml    6

ALL PURPOSE CLEANER  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 › Απομακρύνει γρήγορα και αποτε- 
λεσματικά σκληρή βρωμιά, λίπη και 
πίσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό 
μέρος του αυτοκινήτου. 
 › Προσφέρει άριστο και ασφαλή 
καθαρισμό σε όλους τους τάπητες 
και σε υφάσματα ταπετσαρίας.
 › Καθαρίζει τα εσωτερικά των τρο- 
χών, βινύλιο, εξωτερικά πλαστι- 
κά τριμ, λάστιχα,  χρώμιο, κ.λ.π. 
 › Απλά ψεκάστε, περιμένετε για 1' 
και σκουπίστε ή ξεπλύνετε τους 
λεκέδες. 

Κωδικός: G9624 EU    710 ml    6
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

DEEP CRYSTAL® 
PAINT CLEANER STEP 1
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΒΗΜΑ 1
 › Δυνατή απόδοση με μη αποξεστική 
δράση και χωρίς καθόλου χημικό 
άρωμα.
 ›Ζωντανεύει το χρώμα, επανα- 
φέροντας την καθαρότητα του και 
διατηρώντας το άψογο.
 › Αφαιρεί με ασφάλεια οξειδώσεις, 
μουτζούρες δρόμου και βρωμιές, 
«αράχνες» και ελαφριές επιφα- 
νειακές  γρατσουνιές και κηλίδες.  
 ›Προετοιμάζει όλα τα χρώματα 
αυτοκινήτου (και τα βερνίκια) για 
γυάλισμα και κέρωμα.

Κωδικός: A3016 EU    473ml    6

WATER SPOT REMOVER
ΑΛΟΙΦΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ & 
ΚΗΛΙΔΩΝ ΝΕΡΟΥ
 › Αφαιρεί γρήγορα και αποτελε- 
σματικά κηλίδες και άλατα νερού 
χωρίς να καταστρέφει το βερνίκι 
του αυτοκινήτου σας.
 ›Χρήση πάνω σε χρώμα, γυαλί, 
χρώμιο και σκληρό πλαστικό.
 ›Μπορεί να χρησιμοποηθεί με 
το χέρι ή με DA (διπλής δράσης) 
έκκεντρο αλοιφαδόρο.
 ›Μόνο για γυαλιστερά χρώματα, 
όχι σε μάτ ή σατινέ φινιρίσματα.

Κωδικός: A3714    473ml    6

SWIRL REMOVER
ΑΛΟΙΦΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ "ΑΡΑΧΝΩΝ"
 ›Για λαμπερή επιφάνεια χωρίς 
«αράχνες» και ολογράμματα.
 ›Ασφαλής χρήση σε βερνίκι 
αυτοκινήτου.
 › Αφαιρεί απαλά και χωρίς κόπο 
ελαφριά σημάδια και γρατσουνιές, 
ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και 
αναδεικνύει το χρώμα του 
αυτοκινήτου, με βέλτιστη 
στιλπνότητα και κρυστάλλινη 
αντανακλαστικότητα. 
 ›Εφαρμόζεται με το χέρι ή με DA 
έκκεντρο αλοιφαδόρο.

Κωδικός: G17616EU    450ml    6

SCRATCHX® 2.0
ΑΛΟΙΦΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ
 › Ειδική αποκλειστική σύνθεση 
Meguiar's με μικρο-λειαντικούς 
κόκκους για χρήση στο χέρι.
 › Το απόλυτο προϊόν για μεμονω- 
μένες γρατσουνιές. 
 › Γρήγορη και αποτελεσματική 
αφαίρεση λεπτών γρατσουνιών, 
ολογραμμάτων, αμυχών από νύχι,  
μεταφορά βαφής και σημάδια 
παρκαρίσματος.
 › Απολύτως ασφαλής χρήση σε όλα 
τα χρώματα και στα βερνίκια.
 › Επαναφέρει την καθαρότητα και 
στιλπνότητα στο χρώμα. 

Κωδικός: G10307 EU  207ml    6

ULTIMATE COMPOUND
ΧΟΝΤΡΗ ΑΛΟΙΦΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΤΕΛΕΙΩΝ
 › Με επαναστατική σύνθεση 
μικρο-λειαντικών κόκκων για 
αφαίρεση επίμονων λεκέδων με 
ταυτόχρονο φινίρισμα καθρέπτη.
 › Γρήγορη και ασφαλής αφαίρεση 
ατελειών όπως οξειδώσεις, 
περιττώματα πουλιών, γρατζουνιές, 
ολογράμματα, κηλίδες και άλατα 
νερού, χωρίς αποξεστική δράση.
 › Μειώνει δραματικά χρόνο και κόπο 
για την ανάκτηση της καθαρότητας 
του χρώματος σε παραμελημένο ή 
πολύ ξεθωριασμένο αυτοκινήτο. 
 › Ασφαλής χρήση σε όλα τα χρώματα. 
 › Χρήση στο χέρι ή με DA έκκεντρο 
αλοιφαδόρο.

Κωδικός: G17216 EU    450ml    6

DA COMPOUND 
POWER PACK
ΠΑΚΕΤΟ DA ME ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ KAI 
ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Εύκολα επαναφέρει την καθαρότητα 
στο χρώμα σε παραμελημένες 
επιφάνειες αυτοκινήτου.
 › Γρήγορα και εύκολα απομακρύνει  
οξειδώσεις, γρατσουνιές, κηλίδες 
νερού και άλλα ψεγάδια στο χρώμα.
 › Η αλοιφή Meguiar's® Ultimate 
Compound «κόβει» γρήγορα και 
είναι ασφαλής για τα βερνίκια.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Cutting Pad 4"  
1 Ultimate Compound 118ml

Κωδικός: G3501INT    3

DA COMPOUND 
POWER PADS
ΠΑΚΕΤΟ DA ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 
ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 ›Γρήγορα και εύκολα απομακρύνει  
οξειδώσεις, γρατσουνιές, κηλίδες 
νερού και άλλα ψεγάδια στο χρώμα.
 ›To σφουγγάρι 4 ιντσών κινείται 
γρήγορα σε ελεύθερο χώρο, ενώ 
είναι ιδανικά μικρό για να φτάνει 
σε στενά σημεία. 
 ›Πλένεται στο πλυντήριο.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
2 Cutting Pads 4"

Κωδικός: G3507INT    3

7



ΓΥΑΛΙΣΜΑ

DEEP CRYSTAL®  
POLISH STEP 2
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΒΗΜΑ 2
 › Αμιγώς γυαλιστική αλοιφή ως 
ενδιάμεσο μέρος συστήματος 3 
σταδίων.
 › Δημιουργεί λαμπερό, υψηλής 
στιλπνότητας φινίρισμα με 
εκπληκτική «υγρή» όψη.
 › Συντηρεί και τρέφει το χρώμα πριν 
το κέρωμα, χάρη στην αναπλήρωση 
με πολύτιμα έλαια.
 › Ειδική σύνθεση για σκουρόχρωμα 
αυτοκίνητα, που δίνει βαθιές 
αντανακλάσεις.
 › Ασφαλές στα βερνίκια, όχι για μάτ 
ή σατινέ φινιρίσματα.
 › Εφαρμογή μόνο με χέρι.

Κωδικός: A3116EU    473ml    6

ULTIMATE POLISH
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
 › Εξαλείφει  τις  «αράχνες» 
και σημάδια από πετσέτα, 
τελειοποιώντας το χρώμα.
 › Το τελικό στάδιο πριν το κέρωμα 
για μέγιστη στιλπνότητα με βαθιές, 
υγρές αντανακλάσεις. 
 › Πλούσια στιλβωτικά έλαια 
προσδίδουν στο χρώμα βαθιά και 
πλούσια «υγρή» όψη.
 › Προσθέτει βάθος στο χρώμα, 
ιδιαίτερα στα σκουρόχρωμα 
αυτοκίνητα.
 › Εφαρμογή στο χέρι ή με έκκεντρο 
αλοιφαδόρο ή περιστροφικό.

Κωδικός: G19216 EU   473ml    6

Το γυάλισμα είναι ένα προαιρετικό βήμα και είναι διαφορετικό από το κέρωμα.

Όπως και στο γυάλισμα διαμαντιών, η δημιουργία λαμπερής στιλπνότητας 
είναι ο μοναδικός σκοπός του γυαλίσματος.Για τους ενθουσιώδεις φίλους του 
αυτοκινήτου,που έχουν εμμονή με τις τέλειες αντανακλάσεις.

Συμβουλή: Οι αλοιφές Ultimate Polish και Deep Crystal Step 2 Polish δεν πρέπει 
να αφήνονται να στεγνώνουν τελείως και πρέπει να αφαιρούνται ενόσω είναι 
ακόμα νωπές.

DA POLISHING  
POWER PADS
ΠΑΚΕΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Γρήγορα και εύκολα απομακρύνει  
λεπτά ολογράμματα.
 › Γρήγορα προσθέτει βαθιά γυαλάδα.
 › To σφουγγάρι 4 ιντσών κινείται 
γρήγορα σε ελεύθερο χώρο, ενώ 
είναι ιδανικά μικρό για να φτάνει 
σε στενά σημεία.
 › Πλένεται στο πλυντήριο. 

Το κιτ περιλαμβάνει: 
2 Polishing Pads 4"

Κωδικός: G3508INT    3

DA POLISHING 
POWER PACK
ΠΑΚΕΤΟ DA ME ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ & 
ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Το τελικό βήμα πριν το κέρωμα για 
μέγιστο βάθος στο χρώμα.
 › Για αφαίρεση λεπτών ολογραμ- 
μάτων, ενώ προσθέτει βαθιά γυα- 
λάδα και πλούσιο σκούρο χρώμα.
 › Η γυαλιστική αλοιφή Ultimate 
Polish χάρη στα στιλβωτικά έλαια 
της προσδίδει βαθιά «υγρή» όψη 
στο χρώμα.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Polishing Pad 4"  
1 Ultimate Polish 118ml

Κωδικός: G3502INT    3

3

DA POWER SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ
 › Επαναστατικό, γρήγορο και ασφαλές χάρη στην έκκεντρη περιστροφή.
 › Δεν θα καταστρέψει το χρώμα του αυτοκινήτου σας.
 › Επαγγελματικού επιπέδου αποτέλεσμα με το οικιακό σας δράπανο με εύρος 
στροφών RPM 1200-3500.
 › Ιδανικό για λείανση, γυάλισμα, κέρωμα και άλλες εφαρμογές στο μισό χρόνο.
 › Κερώστε το αυτοκίνητο σας σε λιγότερο από 30 λεπτά.
 › Υπερέχει σε σχέση με το χειροκίνητο τρόπο ή το παλμικό τριβείο.

Το πακέτο περιλαμβάνει: 
DA Power System, σύστημα έκκεντρης τριβής 
4" Polishing Pad, σφουγγάρι γυαλίσματος

Κωδικός: G3500INT    2
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ΚΕΡΩΜΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το κέρωμα προσφέρει προστασία της βαφής αυτοκινήτου, όπως επίσης  "κλειδώνει" 
την γυαλάδα για πλούσιο και βαθύ χρώμα. Παράλληλα απωθεί το νερό και 
απομακρύνει πολύ ελαφριά ολογράμματα. Η Meguiar's προσφέρει πλήρη γκάμα 
κεριών σε υγρή μορφή και σε πάστα, κατάλληλα για χρήση σε οποιοδήποτε βερνίκι. 
Γενικά σας προτείνουμε να κερώνετε το όχημά σας τουλάχιστον 3-4 φορές το χρόνο.

GOLD CLASS™ CARNAUBA 
PLUS PREMIUM WAX
ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΡΝΑΟΥΜΠΑ
 › Αναβαθμισμένο κερί καρνάουμπα 
αρίστης ποιότητας σε ειδικό μείγμα 
με προστατευτικά πολυμερή για 
ασφαλή χρήση σε βερνίκι.
 › Βελτιωμένη σύνθεση αφήνει στο 
χρώμα βαθιές αντανακλάσεις με 
λαμπερή γυαλάδα.
 › Εφαρμόζεται και αφαιρείται εύκολα 
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα σκόνης.
 › Χρήση με DA έκκεντρο αλοιφαδόρο 
ή με περιστροφικό.
 › Μακριά από λάστιχο, βινύλιο και 
άβαφη επιφάνεια.
 › Η συσκευασία περιλαμβάνει και 1 
σφουγγαράκι εφαρμογής.

Κωδικός: G7016 EU    473ml    6

NXT GENERATION®  
TECH WAX® 2.0
ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ & ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
 › Προσδίδει απίστευτα βαθύ και 
ολοζώντανο χρώμα και εκπληκτική 
«υγρή» όψη επιφάνειας για 
αψεγάδιαστη γυαλάδα.
 › Με υδροφοβική τεχνολογία 
πολυμερών για εξαιρετική 
αδιάκοπη σταγονοποίηση του 
νερού σε μικρές χάντρες μετά από 
συνεχόμενα πλυσίματα. 
 › Προστασία έναντι οξείδωσης, 
διάβρωσης, υπεριώδους (UV)
ακτινοβολίας  και  φθορά 
επιφάνειας.
 › Η συσκευασία περιλαμβάνει και 1 
σφουγγαράκι εφαρμογής. 

Κωδικός: G12718 EU   532ml    6
Κωδικός: G12711    311g    6

ULTIMATE PASTE WAX 
ΠΑΣΤΑ ΚΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
 › Το πιο προηγμένο αμιγώς συνθετικό 
υδροφοβικό κερί της Μeguiar’s. 
 › Συνθετικά πολυμερή δημιουργούν 
προστατευτικό φράγμα μεγάλης 
διάρκειας.
 › Η νέα τεχνολογία λεπτού φιλμ New 
Thin Film της Meguiar’s καθιστά 
την εφαρμογή εύκολη υπόθεση 
ακόμα και αν πρέπει να κερώσετε 
στον ήλιο! 
 › Προστασία μεγαλύτερη διάρκειας 
με ενισχυμένη αντανακλαστικότητα 
και εκπληκτικό βάθος στο χρώμα.
 › Δεν αφήνει κατάλοιπα  σε πλαστικά 
και λάστιχα.
 › Περιλαμβάνει πετσέτα μικροϊνών 
Supreme Shine Microfiber και 
σφουγγαράκι Soft Foam Pad.

Κωδικός: G18211EU    311gr    4

ULTIMATE LIQUID WAX 
ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
 › Το πιο προηγμένο αμιγώς συνθετικό 
υδροφοβικό κερί της Μeguiar’s. 
 › Συνθετικά πολυμερή δημιουργούν 
προστατευτικό φράγμα μεγάλης 
διάρκειας.
 › Η νέα τεχνολογία λεπτού φιλμ New 
Thin Film της Meguiar’s καθιστά 
την εφαρμογή εύκολη υπόθεση 
ακόμα και αν πρέπει να κερώσετε 
στον ήλιο! 
 › Προστασία μεγαλύτερη διάρκειας 
με ενισχυμένη αντανακλαστικότητα 
και εκπληκτικό βάθος στο χρώμα.
 › Δεν αφήνει κατάλοιπα  σε πλαστικά 
και λάστιχα.
 › Περιλαμβάνει πετσέτα μικροϊνών 
Supreme Shine Microfiber και 
σφουγγαράκι Soft Foam Pad.

Κωδικός: G18216 EU  473ml    4

ULTIMATE QUIK WAX®
ΚΕΡΙ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 › Το αριστούργημα των κεριών σε 
σπρέϋ με υδροφοβική τεχνολογία 
πολυμερών. Ψεκάστε, σκουπίστε 
και θαυμάστε την γυαλάδα!
 › Κερώστε το αυτοκίνητο σας σε 15 
λεπτά και πετύχετε προστασία που 
διαρκεί βδομάδες!
 › Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή  σ υ ν θ ε τ ι κ ή 
φόρμουλα, που δεν ασπρίζει σε 
πλαστικά & τριμ, με εκπληκτικά  
αποτελέσματα, ακόμα και για 
εφαρμογή κάτω από ήλιο.  
 › Συντηρεί την προστασία ανάμεσα 
στα κανονικά κερώματα και 
σταγονοποιεί αδιάκοπα το νερό. 

 Κωδικός: G17516 EU  450ml    6

QUIK WAX®

ΚΕΡΙ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 › Νέα ειδική σύνθεση «γυαλίζω 
ενόσω στεγνώνω» για μεγάλη 
στιλπνόνητα με εκθαμβωτική 
γυαλάδα. Δίνει βάθος και σκούρες 
αντανακλάσεις στο χρώμα.
 › Δεν ασπρίζει τα πλαστικά τριμ και 
μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήρη 
έκθεση στον ήλιο.
 › Χρήση σε υγρή ή στεγνή επιφάνεια.
Προσφέρει ανθεκτική προστασία 
με κερί καρνάουμπα ανάμεσα στα 
κανονικά κερώματα.
 › Ασφαλές στα βερνίκια, όχι για μάτ 
ή σατινέ φινιρίσματα.

 Κωδικός: A1624    710ml    6
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ΚΕΡΩΜΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
DEEP CRYSTAL®

CARNAUBA WAX STEP 3
ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΡΝΑΟΥΜΠΑ 
ΒΗΜΑ 3
 › Αποτελεί το τελευταίο στάδιο 
στο σύστημα 3 βημάτων Deep 
Crystal για τους μυημένους του 
αυτοκινήτου, αλλά και για αυτούς 
που παραμελούν την συντήρηση 
του χρώματος.
 › Μεγάλης διάρκειας κρυστάλλινη 
γυαλάδα και προστασία με υψηλής 
ποιότητας κερί καρνάουμπα σε όλα 
τα χρώματα και βερνίκια.
 › Δημιουργεί στο χρώμα μια δυνατή 
ασπίδα κεριού, που «κλειδώνει» 
την γυαλάδα. 
 › Εφαρμόζεται και αφαιρείται με 
μεγάλη ευκολία.  

Κωδικός: A2216 EU    473ml    6

BLACK/DARK WAX
ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 › Ειδικά σχεδιασμένο με συνθετικά 
πολυμερή για μαύρα και σκουρό- 
χρωμα αυτοκίνητα.
 › Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει 
σε μόνο ένα βήμα.
 › Με τα ειδικά στιλβωτικά έλαια που 
περιέχει, δημιουργεί  ένα βαθύ και 
πλούσιο «υγρό» φινίρισμα.  
 › Ασφαλές σε όλα τα βερνίκια και 
γυαλιστερά χρώματα. 
 › Καταπληκτικό για να αφαιρεί απαλά 
κηλίδες νερού, «αράχνες», ελαφριές 
οξειδώσεις και ρύπους.
 › Συμπεριλαμβάνει 1 σφουγγαράκι.

Κωδικός: G6207 EU    198gr    6

WHITE/LIGHT WAX
ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 › Ειδικά σχεδιασμένο με συνθετικά 
πολυμερή για λευκά και ανοιχτό- 
χρωμα αυτοκίνητα.
 › Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει 
σε μόνο ένα βήμα.
 › Με τα ειδικά καθαριστικά μέσα που 
διαθέτει, αποκαθιστά και επαυξάνει 
την λαμπρότητα του χρώματος.  
 › Ασφαλές σε όλα τα βερνίκια και 
γυαλιστερά χρώματα. 
 › Καταπληκτικό για να αφαιρεί απαλά 
κηλίδες νερού, «αράχνες», ελαφριές 
οξειδώσεις και ρύπους.
 › Συμπεριλαμβάνει 1 σφουγγαράκι.

Κωδικός: G6107 EU    198gr    6

 
PAINT PROTECT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
 › Προηγμένη τεχνολογία πολυμερών 
για προστασία με σταγονοποίηση 
νερού ως και 1 χρόνο!
 › Προστατεύει το χρώμα για τουλά- 
χιστον 52 πλυσίματα με το χέρι.
 › Γρήγορη εφαρμογή & αφαίρεση, 
δεν αφήνει ασπρίλες στα πλαστικά.
 › Εφαρμόστε γρήγορα, σκουπίστε και 
αφήστε να στεγνώσει για 3-5 λεπτά.
 › Περίπου 20 εφαρμογές ανά μπουκάλι.
 › Όχι σε φρέσκο χρώμα. Μόνο εφόσον 
περάσουν τουλάχιστον 2 μήνες.
 › Πλύσιμο 24 ώρες μετά την 
εφαρμογή με λάστιχο και ουδέτερο 
σαμπουάν χωρίς κοντίσιονερ.
 › Λειτουργεί τέλεια ως τελικό στάδιο 
περιποίησης για τους χομπίστες.

Κωδικός: 
G36516 EU
473ml    6

NEW
DA WAXING 
POWER PACK
ΠΑΚΕΤΟ DA ME ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 
ΚΕΡΩΜΑΤΟΣ & ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Γρήγορα προσδίδει μακράς 
διάρκειας προστασία για βέλτιστο 
εκθεσιακό φινίρισμα.
 › Το υγρό κερί προστατεύει, ενισχύει 
την γυαλάδα και χαρίζει  λαμπρές 
αντανακλάσεις σε λιγότερο από 
30 λεπτά.
 › To σφουγγάρι 4" έχει το ιδανικό 
μέγεθος για ευέλικτη εφαρμογή 
και πλένεται στο πλυντήριο.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Waxing Pad 4" 
1 Ultimate Wax 118ml

Κωδικός: G3503INT    3

DA WAXING  
POWER PADS
ΠΑΚΕΤΟ DA ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 
ΚΕΡΩΜΑΤΟΣ
 › Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο. 
 › Γρήγορα προσθέτει προστασία 
και γυαλάδα.
 › To σφουγγάρι 4" κινείται γρήγορα 
σε ελεύθερο χώρο, ενώ είναι 
ιδανικά μικρό για να φτάνει σε 
στενά σημεία. 
 › Πλένεται στο πλυντήριο.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
2 Waxing Pads 4"

Κωδικός: G3509INT    3

BRILLIANT SOLUTIONS  
PAINT RESTORATION KIT
KIT ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΑΦΗΣ
 › Ξαναζωντανεύει το θαμπό 
και παραμελημένο χρώμα του 
αυτοκινήτου σας, επαναφέροντας 
την λάμψη.
 › Με προσεκτικά επιλεγμένα 
προϊόντα για  πλύσιμο, προετοιμα- 
σία με πηλό & αλοιφή και κέρωμα.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Gold Class Car Wash 473ml 
1 Quik Detailer 250ml 
1 Smooth Surface Clay bar 25g 
1 Ultimate Compound 295ml 
1 Gold Class Carnauba Plus 175ml 
2 Microfibre Towels 
2 Soft Foam Applicator Pads

Κωδικός: G3300 EU    4

BRILLIANT SOLUTIONS  
NEW CAR KIT
KIT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Διατηρεί την εικόνα του οχήματος 
σας σαν εκθεσιακό.
 › Με προσεκτικά επιλεγμένα 
προϊόντα για να πλύνετε, στεγνώ- 
σετε και κερώσετε το αυτοκίνητο.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Ultimate Wash & Wax 473ml 
1 Ultimate Wax 177ml 
1 Endurance 175ml 
1 Microfibre Wash Mitt 
1 Water Magnet 
1 Microfibre Towel 
2 Soft Foam Applicator pads

Κωδικός: G3200 EU    4
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 
PAINT PROTECT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
 › Προηγμένη τεχνολογία πολυμερών 
για προστασία με σταγονοποίηση 
νερού ως και 1 χρόνο!
 › Προστατεύει το χρώμα για τουλά- 
χιστον 52 πλυσίματα με το χέρι.
 › Γρήγορη εφαρμογή & αφαίρεση, 
δεν αφήνει ασπρίλες στα πλαστικά.
 › Εφαρμόστε γρήγορα, σκουπίστε και 
αφήστε να στεγνώσει για 3-5 λεπτά.
 › Περίπου 20 εφαρμογές ανά μπουκάλι.
 › Όχι σε φρέσκο χρώμα. Μόνο εφόσον 
περάσουν τουλάχιστον 2 μήνες.
 › Πλύσιμο 24 ώρες μετά την 
εφαρμογή με λάστιχο και ουδέτερο 
σαμπουάν χωρίς κοντίσιονερ.
 › Λειτουργεί τέλεια ως τελικό στάδιο 
περιποίησης για τους χομπίστες.

Κωδικός: 
G36516 EU
473ml    6

NEW

ULTIMATE  
QUIK DETAILER®
ΣΠΡΕΫ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 › Το πιο ραφιναρισμένο και 
προηγμένο σπρέϋ τακτικής 
συντήρησης της Meguiar's  για 
εκπληκτικά σκούρο φινίρισμα.
 › Αφαιρεί με ασφάλεια σκόνη, 
δαχτυλιές και επιφανειακούς 
ρύπους ανάμεσα στα πλυσίματα.
 › Με υδροφοβική τεχνολογία 
πολυμερών που σκουραίνει 
το φινίρισμα, προσθέτωντας 
προστασία και  αδιάκοπη 
σταγονοποίηση του νερού σε 
συνεχόμενα πλυσίματα .
 › Αμέσως επαναφέρει το χρώμα στο 
εκθεσιακό φινίρισμα σε λιγότερο 
από 10 λεπτά. 

Κωδικός: G14422 EU  650ml    6

QUIK DETAILER®
ΣΠΡΕΫ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 › Είναι  ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
στο πλύσιμο και κέρωμα. 
 › Απομακρύνει βλαβερούς ρύπους 
πριν να καταστρέψουν το φινίρισμα.
 › Αφαιρεί με ασφάλεια σκόνη, 
δαχτυλιές, κηλίδες νερού και 
περιττώματα πουλιών, χωρίς να 
χαράζεται η επιφάνεια. 
 › Για ενισχυμένη γυαλάδα και 
προστασία. Διατηρεί καθημερινά 
το κηρωμένο όχημα με όψη 
φρεσκοκηρωμένου.  
 › Είναι απαραίτητο για λίπανση της 
επιφάνειας, όταν εφαρμόζετε πηλό.
 › Επαναφέρει ένα ολόκληρο αυτο- 
κίνητο σε λιγότερο από 15 λεπτά. 

Κωδικός: A3316 EU    473ml    6

QUIK WAX®
ΚΕΡΙ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 › Νέα ειδική σύνθεση «γυαλίζω 
ενόσω στεγνώνω» για μεγάλη 
στιλπνόνητα με εκθαμβωτική 
γυαλάδα. Δίνει βάθος και σκούρες 
αντανακλάσεις στο χρώμα.
 › Δεν ασπρίζει τα πλαστικά τριμ και 
μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήρη 
έκθεση στον ήλιο.
 › Χρήση σε υγρή ή στεγνή επιφάνεια
 › Ασφαλές στο βερνίκι, όχι σε μάτ 
ή σατινέ φινιρίσματα.
 › Προσφέρει ανθεκτική προστασία 
με κερί καρνάουμπα ανάμεσα στα 
κανονικά κερώματα.

 Κωδικός: A1624    710ml    6

ULTIMATE QUIK WAX®
ΚΕΡΙ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 › Το αριστούργημα των κεριών σε 
σπρέϋ με υδροφοβική τεχνολογία 
πολυμερών. Ψεκάστε, σκουπίστε 
και θαυμάστε την γυαλάδα!
 › Κερώστε το αυτοκίνητο σας σε 15 
λεπτά και πετύχετε προστασία που 
διαρκεί βδομάδες!
 › Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή  σ υ ν θ ε τ ι κ ή 
φόρμουλα, που δεν ασπρίζει σε 
πλαστικά & τριμ, με εκπληκτικά  
αποτελέσματα, ακόμα και για 
εφαρμογή κάτω από ήλιο.  
 › Συντηρεί την προστασία ανάμεσα 
στα κανονικά κερώματα και 
σταγονοποιεί αδιάκοπα το νερό. 

 Κωδικός: G17516 EU   450ml    6

ULTIMATE WASH & WAX 
ANYWHERE
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΜΕ ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ

 › Το τέλειο προϊόν για τους κατοίκους 
πόλεως χωρίς παροχή νερού. 
 › Πλύσιμο και κέρωμα μαζί σε 
λιγότερο από 15 λεπτά και χωρίς 
σταγόνα νερού!
 › Προηγμένη χημική σύνθεση με 
πολυμερή για υψηλής στιπλνότητας 
προστασία από συνθετικό 
υδροφοβικό κερί, που διαρκεί 
εβδομάδες. 
 › Καθαρίζει αποτελεσματικά περισ- 
σότερη βρωμιά από ένα σπρέϋ 
συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει την επιφάνεια από 
γρατσουνιές.
 › 1 μπουκάλι καθαρίζει και κερώνει 
3 - 5 μεσαία αυτοκίνητα. 

Κωδικός: G3626 EU    768ml    6

ALL PURPOSE CLEANER  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 › Απομακρύνει γρήγορα και αποτε- 
λεσματικά σκληρή βρωμιά, λίπη και 
πίσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό 
μέρος του αυτοκινήτου. 
 › Προσφέρει άριστο και ασφαλή 
καθαρισμό σε όλους τους τάπητες 
και σε υφάσματα ταπετσαρίας.
 › Καθαρίζει τα εσωτερικά των τρο- 
χών, βινύλιο, εξωτερικά πλαστι- 
κά τριμ, λάστιχα,  χρώμιο, κ.λ.π. 
 › Απλά ψεκάστε, περιμένετε για 1' 
και σκουπίστε ή ξεπλύνετε τους 
λεκέδες. 

Κωδικός: G9624 EU    710 ml    6
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
   
NXT ALL METAL POLYSH
ΠΑΣΤΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 › Νέα αντιδιαβρωτική τεχνολογία 
που «κλειδώνει» την γυαλάδα και 
δρα κατά των περιβαλλοντικών 
ρύπων και της φθοράς.
 › Με ESP πολυμερή, αφήνει πίσω 
του μια προστατευτική συνθετική 
ασπίδα κατά της υγρασίας.
 › Γρήγορα και εύκολα καθαρίζει, 
γυαλίζει σαν καθρέπτη και 
προστατεύει όλα τα μέταλλα.
 › Χρήση σε όλες τις ζάντες, ανοξεί- 
δωτες εξατμίσεις, εισαγωγές αέρα 
και εξαρτήματα από χρώμιο, 
αλουμίνιο, μπρούτζο, χαλκό, ασήμι 
και γυαλιστερά, όχι σε επίχρυσα.
 › Η τεχνολογία μικροσκοπικών 
λειαντικών (MDAT) της Meguiar’s 
αφαιρεί  οξειδώσεις, θαμπάδες 
και στίγματα πιο γρήγορα και 
ασφαλέστερα από τα παραδοσιακά 
τραχειά λειαντικά.

Κωδικός: G13005 EU   142g    a

FINISHING 
METAL POLISH
ΨΙΛΗ ΠΑΣΤΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 › Ήπιο γυαλιστικό φινιρίσματος με 
ιδιαίτερα λεπτόκκοκα λειαντικά για 
χρήση σε μη επιστρωμένες μεταλ- 
λικές επιφάνειες.
 › Για γυαλάδα «καθρέπτη».
 › Ασφαλής χρήση σε: μαγνήσιο, αλου- 
μίνιο, μπρούτζο, χρώμιο, χαλκό, 
νικέλιο, ανοξείδωτο χάλυβα.
 › Σύνθεση υψηλής στιλπνότητας, 
που αφαιρεί  μικρές ατέλειες 
όπως ολογράμματα και λεπτές 
γρατσουνιές.
 › Μην αφήνετε το προίόν να 
στεγνώσει μόνο του. Σκουπίστε 
με πετσέτα 100% βαμβακερή ή 
μικροϊνών.

Κωδικός: G15605    142g    6

HEAVY CUT 
METAL POLISH
ΧΟΝΤΡΗ ΠΑΣΤΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 › Η  πιο επιθετική πάστα μετάλλων 
της Meguiar’s  ειδικά σχεδιασμένη 
για αφαίρεση έντονων ατελειών.
 › Άριστα αποτελέσματα με ελάχιστη 
προσπάθεια.
 › Αφαιρεί έντονες οξειδώσεις, 
στίγματα, ακόμα και σκουριές.
 › Ασφαλής χρήση σε αλουμίνιο, 
μπρούτζο, χαλκό, μαγνήσιο, νίκελ 
και ανοξείδωτο χάλυβα.
 › Τελειώστε με την ψιλή πάστα 
Μeguiar's Finishing Metal Polish 
για γυάλισμα «καθρέπτη».

Κωδικός: G15104EU    119g    6

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
   
ENGINE CLEAN
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 › Ασφαλής σύνθεση, με φρέσκο 
άρωμα, γρήγορα «σηκώνει» βρωμιά 
και γράσσα από όλα τα υλικά στον 
χώρο του κινητήρα. 
 › Βιοδιασπώμενη σύνθεση, που 
διεισδύει και καθαρίζει ακόμα 
και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη. 
 › Ασφαλής χρήση σε λάστιχο και 
πλαστικό. Εγγύημενα δεν αλλοιώνει 
εξαρτήματα σύνδεσης και λάστιχα.
 › Ψεκάστε και αφήστε 30" να δράσει. 
Μην το αφήσετε να στεγνώσει. 
Ξεπλύνετε με έντονη ροή νερού.  

Κωδικός: G14816 EU   473ml    6

   
ENGINE DRESSING
ΣΠΡΕΫ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 › Διατηρεί σαν καινούργιο  ο,τιδή- 
ποτε υπάρχει κάτω από το καπώ. 
 › Συντηρεί και προστατεύει με 
ασφάλεια και ανανεώνει την όψη 
των υλικών στο χώρο του κινητήρα. 
 › Μη λιπαρό υλικό με προστασία 
μακράς διάρκειας.
 › Είναι ασφαλές για το  δέρμα και 
δεν περιέχει διαλύτες. 
 › Ειδική σύνθεση που αποτρέπει 
το ράγισμα, το ξεθώριασμα και 
την σκλήρυνση των πλαστικών 
και λάστιχων.

Κωδικός: G17316EU    473ml   6

ALL PURPOSE CLEANER  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 › Απομακρύνει γρήγορα και αποτε- 
λεσματικά σκληρή βρωμιά, λίπη και 
πίσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό 
μέρος του αυτοκινήτου. 
 › Προσφέρει άριστο και ασφαλή 
καθαρισμό σε όλους τους τάπητες 
και σε υφάσματα ταπετσαρίας.
 › Καθαρίζει τα εσωτερικά των τρο- 
χών, βινύλιο, εξωτερικά πλαστι- 
κά τριμ, λάστιχα,  χρώμιο, κ.λ.π. 
 › Απλά ψεκάστε και σκουπίστε ή 
ξεπλύνετε τους λεκέδες. 

Κωδικός: G9624 EU    710 ml    6
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ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΑΝΩΝ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

PERFECT CLARITY HEADLIGHT 
RESTORATION TWO STEP KIT
KIT ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΦΑΝΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΒΗΜΑΤΩΝ
 › Επιδιόρθωση των φανών με μόνο 
δύο απλά βήματα: 1. Καθαρισμός, 
2.Επίστρωση για επαναφορά και 
προστασία της διαύγειας φανών.
 › Επαναστατική επίστρωση 
αποτρέπει το κιτρίνισμα και την 
οξείδωση για ως και 1 χρόνο!
 › Προσαρμόστε τον πάτο καθαρισμού 
στο σύστημα DA Power System.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Cleaning Solution 115ml 
1 Headlight Coating 113g 
2 Cleaning Pads

Κωδικός: G2000    3

1-STEP HEADLIGHT 
RESTORATION PLUS
KIT ΕΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 
ΦΑΝΩΝ
 › Ασφαλής και εύκολη χρήση με το 
δράπανο σας σε όλα τα διαφανή 
πλαστικά: προβολείς, φώτα 
φρένων, παράθυρα  καμπριολέ και 
σκαφών, παρμπρίζ μοτοσυκλέτας, 
προσωπίδες κράνων . 
 › Γρήγορα αφαιρεί θαμπάδα, 
ελαφριές γρατσουνιές, οξειδώσεις, 
κιτρινίλες, ενώ επαναφέρει την 
διαύγεια των φανών.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Plast-X 118ml 
1 Drill operated wool pad 
2 (double sided) Sanding Pads

Κωδικός: G1900K    4

HEADLIGHT 
PROTECTANT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΦΑΝΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Βοηθά την συντήρηση της διαύγειας 
και λαμπρότητας σε νέους και 
προσφάτως επιδιορθωμένους 
προβολείς.
 › Μοναδική σύνθεση που προσφέρει 
προστασία διαρκείας έναντι της 
επιζήμιας UV ακτινοβολίας. Προφυ- 
λάσσει από το κιτρίνισμα.
 › Διατηρεί τους προβολείς σαν 
καινούργιους για περισσότερο 
διάστημα.
 › Αποτελεσματικό σε ΟΛΑ τα διαφανή 
πλαστικά.
 › Μόνο για χρήση με το χέρι.

Κωδικός: G17110    296ml    6

NEW

PLAST-X™ CLEAR PLASTIC 
CLEANER & POLISH
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΦΑΝΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Εύχρηστη και πλούσια σύνθεση 
με τζελ, αποκαθιστά γρήγορα την 
καθαρότητα σε δύσκαμπτα και 
εύκαμπτα διαφανή πλαστικά.
 › Αφαιρεί ελαφριές γρατσουνιές, 
θαμπάδες, χημική αποδόμηση και 
επίμονες οξειδώσεις & κηλίδες, 
χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία 
μικροσκοπικών λειαντικών της 
Meguiar’s (MDAT).
 › Επαναφέρει την διαύγεια σε όλα τα 
διαφανή πλαστικά και προσφέρει 
προστασία μεγάλης διάρκειας.
 › Δεν είναι τοξικό και δεν περιέχει 
σκληρούς διαλύτες.

Κωδικός: G12310 EU   296ml   6

PERFECT CLARITY  
GLASS CLEANER  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

 › Ασυναγώνιστη καθαριστική ικανό- 
τητα για κρύσταλλα και καθρέπτες.
 › Ειδική σύνθεση που δεν θαμπώνει 
με διαύγεια μεγάλης διάρκειας.
 › Εύκολα αφαιρεί υπολείμματα 
βινυλίου, πιτσιλιές εντόμων, 
χυμούς δέντρων, μουτζούρες 
δρόμου και περιττώματα πουλιών.
 › Απλώνεται και σκουπίζεται εύκολα.
 › Ασφαλής χρήση σε όλα τα φιμέ 
κρύσταλλα. 

Κωδικός: G8216EU    473 ml    6
Κωδικός: G8224    710 ml    6
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ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ

ALL METAL POLISH
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 › Ο γρήγορος τρόπος να αφαιρέσετε 
οξειδώσεις, θαμπάδες και λεκέδες 
και να έχετε λαμπερό φινίρισμα 
καθρέπτη.
 › Απαλά στιλβωτικά έλαια δίνουν 
λαμπερό φινίρισμα.
 › Ζωντανεύει σε λίγα λεπτά τις 
θαμπές και οξειδωμένες ζάντες.
 › Καταπληκτικό για αλουμίνιο, 
κατάλληλο για μαγνήσιο, χρώμιο, 
ανοξείδωτο χάλυβα, μπρούτζο 
και χαλκό.

Κωδικός: G15308    236ml    6

HOT RIMS®   
BRAKE DUST BARRIER
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ 
ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΝΩΝ
 › Ειδική σύνθεση προηγμένης 
τεχνολογίας  που διευκολύνει τον 
καθαρισμό των τροχών. 
 › Ασφαλής χρήση σε όλες τις ζάντες  
ακόμα και χρωμίου.
 › Δημιουργεί μια προστατευτική 
ασπίδα κατά της βρωμιάς, που 
αντέχει σε πολλαπλά πλυσίματα 
για μήνες.
 › Ψεκάστε από απόσταση 15 cm και 
αφήστε 1 ώρα να στεγνώσει.

Κωδικός: G15009EU    255gr     6

ULTRA-SAFE  
WHEEL SPOKE BRUSH  
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΖΑΝΤΩΝ
 › Με εύκαμπτες ίνες για ασφαλή 
εφαρμογή και με εργονομική 
χειρολαβή. 
 › Καθαρίζει και στα πιο στενά και 
δύσκολα σημεία των τροχών. 
 › Καταλήγει σε μύτη ασφαλείας που 
δεν χαράζει.
 › Ιδανική για τροχούς με πολύπλοκο 
σχήμα, όπως πολυάκτινες ζάντες   
ή παραδοσιακοί συρμάτινοι τροχοί.

Κωδικός: X1160EU    6

VERSA-ANGLE™ 
WHEEL FACE BRUSH
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΖΑΝΤΩΝ
 › Με πολύ απαλό τρίχωμα που δεν 
χαράσει τους τροχούς.
 › Καθαρίζει βρωμιές δρόμου και 
σκόνη φρένων.
 › Ασφαλής χρήση σε όλους τους 
τύπους ζαντών. 
 › Με αναστρεφόμενη χειρολαβή 
γρήγορης αλλαγής για ευελιξία 
πρόσβασης σε όλες τις γωνίες.

Κωδικός: X1025EU    6

HOT RIMS® ALUMINUM
WHEEL CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 › Ασφαλής χρήση σε όλες τις βαμ- 
μένες και βερνικωμένες ζάντες 
αλουμινίου (στιλβωμένες, ανο- 
διωμένες, βαμμένες ηλεκτροστατικά 
με πούδρα).
 › Μοναδικός αφρός Xtreme Cling™ 
που προσκολλείται στις κάθετες 
επιφάνειες και διαλύει επίμονους 
ρύπους ακόμα και στα ελαστικά.
 › Βλέπετε με τα μάτια σας την βρωμιά 
να φεύγει.

Κωδικός: G14324    710ml    6

HOT RIMS®  ALL WHEEL 
& TΙRE CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΖΑΝΤΩΝ KAI 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 › Νέα διεισδυτική σύνθεση που 
καθαρίζει ζάντες και ελαστικά, 
απομακρύνοντας σκόνη από 
τακάκια φρένων, μουτζούρες 
δρόμου, κηλίδες και άλατα νερού.
 › Ήπια επιθετικό καθαριστικό για 
ασφαλή χρήση σε όλους τους τρο- 
χούς με ή χωρίς βιομηχανική βαφή. 
 › Μοναδικός αφρός Xtreme Cling™ 
που προσκολλείται στις κάθετες 
επιφάνειες και διαλύει επίμονους 
ρύπους ακόμα και στα ελαστικά.

Κωδικός: G9524 EU   710ml    6
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HOT SHINE™    
TIRE SPRAY
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 › Δίνει στα ελαστικά βαθειά γυαλάδα 
με «υγρή» όψη. 
 › Συνδυαστική φόρμουλα πολυμερών 
με υψηλή αντίσταση στο νερό και 
αντιοζονικής τεχνολογίας, για 
λαμπερή εμφάνιση με προστασία 
μεγάλης διάρκειας.
 › Διατηρεί μαύρα τα ελαστικά. 
 › Αποτρέπει το σκάσιμο, το ξεθώ- 
ριασμα και την πρόωρη γήρανση.
 › Με 2 way ρυθμιζόμενη κεφαλή για 
καλύτερο έλεγχο ψεκασμού. 

Κωδικός: G12024 EU  710ml    6

HOT SHINE™    
REFLECT TIRE SHINE
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 › Μοναδική σύνθεση που αντανακλά 
το φως με σπινθηροβόλο γυάλισμα.
 › Δίνει στα ελαστικά βαθειά υγρή 
μαύρη όψη που διαρκεί εβδομάδες.
 › Χωρίς γκλίτερ ή ρινίσματα 
μετάλλου.
 › Αντανακλά τις απευθείας ηλιακές 
ακτίνες δίνοντας έξτρα γυαλάδα.
 › Στην σκιά  δημιουργεί γυαλάδα 
τύπου "photo-shop". 
 › Τη νύχτα αντανακλά το φως των 
προβολέων με μοναδικό απο- 
τέλεσμα συμβάλλοντας στην 
ασφάλεια. 

Κωδικός: G18715 EU    425g    6

   
ENDURANCE® TIRE GEL
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΖΕΛ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 › Προστασία που διαρκεί βδομάδες, 
όχι απλά μέρες, ακόμα και σε 
συνεχόμενα πλυσίματα ή βροχή.
 › Η θρυλική σύνθεση της Meguiar’s 
προστατεύει & καθαρίζει τα 
ελαστικά, δίνοντας  πλούσιο, 
λαμπερό μαύρο χρώμα.
 › Αποτρέπει το ξεθώριασμα των 
ελαστικών.
 › Απαλάσσει από πασαλλείμματα από 
άχνα, σταξίματα και ραβδώσεις.Δεν 
αφήνει σημάδια στα οδοστρώματα.

Κωδικός: G7516 EU    473ml    6

TYRE DRESSING 
APPLICATOR PAD  
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 › Ιδανικό για χρήση σε όλα τα 
ελαστικά.
 › Εργονομικός σχεδιασμός για 
ευκολία και ακρίβεια εφαρμογής. 
 › Μαλακό αφρώδες σφογγαράκι 
με πλευρικό λαβή για να μην 
λερώνονται τα χέρια. 
 › Προστατευτική θήκη για καθαρή 
αποθήκευση.

Κωδικός: X3090    6

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ULTIMATE BLACK 
TIRE COATING
ΣΠΡΕΫ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 › Το πιο προηγμένο προϊόν της 
Meguiar's® στις επιστρώσεις 
ελαστικών.
 › Χαρίζει βαθειά μαύρη λαμπερή 
γυαλάδα. Υγρή όψη - Στεγνή 
αίσθηση.
 › Διαρκεί περισσότερο από 1 μήνα.
 › Αναβαθμισμένα υδροφοβικά 
πολυμερή δημιουργούν μία 
επίστρωση ανθεκτική σε νερό 
και σε φθορά, που αποτρέπει το 
ξεφλούδισμα ή το ράγισμα.

Κωδικός: G16008    227g    6

NEW

ALL PURPOSE CLEANER  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 › Απομακρύνει γρήγορα και αποτε- 
λεσματικά σκληρή βρωμιά, λίπη και 
πίσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό 
μέρος του αυτοκινήτου. 
 › Προσφέρει άριστο και ασφαλή 
καθαρισμό σε όλους τους τάπητες 
και σε υφάσματα ταπετσαρίας.
 › Καθαρίζει τα εσωτερικά των τρο- 
χών, βινύλιο, εξωτερικά πλαστι- 
κά τριμ, λάστιχα,  χρώμιο, κ.λ.π. 
 › Απλά ψεκάστε, περιμένετε για 1' 
και σκουπίστε ή ξεπλύνετε τους 
λεκέδες. 

Κωδικός: G9624 EU    710 ml    6

HOT RIMS®  ALL WHEEL 
& TΙRE CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΖΑΝΤΩΝ KAI 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 › Νέα διεισδυτική σύνθεση που 
καθαρίζει ζάντες και ελαστικά, 
απομακρύνοντας σκόνη από 
τακάκια φρένων, μουτζούρες 
δρόμου, κηλίδες και άλατα νερού.
 › Ήπια επιθετικό καθαριστικό για 
ασφαλή χρήση σε όλους τους τρο- 
χούς με ή χωρίς βιομηχανική βαφή. 
 › Μοναδικός αφρός Xtreme Cling™ 
που προσκολλείται στις κάθετες 
επιφάνειες και διαλύει επίμονους 
ρύπους ακόμα και στα ελαστικά.

Κωδικός: G9524 EU   710ml    6
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ULTIMATE BLACK 
PLASTIC RESTORER
ΚΡΕΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΥΡΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
 › Ισχυρό προστατευτικό, που 
χρησιμοποιεί πρωτοποριακή 
τεχνολογία UV βερνικιού.
 › Δίνει πλούσια σκούρα γυαλάδα στα 
εσωτερικά, όπως ταμπλώ και πάνελ 
πόρτας, που κρατά για βδομάδες.
 › Ανανεώνει όλα τα εξωτερικά 
πλαστικά, βινύλια και λάστιχα. 
 › Στεγνώνει γρήγορα και δεν κολλάει. 
 › Αντέχει στα πλυσίματα και στην 
βροχή, χωρίς να δημιουργούνται 
ραβδώσεις.  

Κωδικός: G15812EU    355ml    6

ULTIMATE BLACK 
TRIM SPONGES
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
 › Ανανεώνει όλα τα εξωτερικά 
πλαστικά, βινύλια και λάστιχα.
 › Εξαιρετική διάρκεια γυαλάδας και 
σκουρότητας για βδομάδες. 
 › Ανθεκτική προστασία από 
ακτινοβολία UV. 
 › Αντέχει στα πλυσίματα και στην 
βροχή.
 › Ιδανικό για περίβλημα καθρέπτη, 
σχάρες, τρίμ, χερούλια και προφυ- 
λακτήρες.
 › Διάστασεις: 6,5 x 7,5 x 2 cm.

Κωδικός: G15800   2 τμχ    6

GOLD CLASS™ LEATHER 
& VINYL CLEANER  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΔΕΡΜΑΤΩΝ & 
ΒΙΝΥΛΙΟΥ
 › Γρήγορο και δυνατό για αφαίρε- 
ση εμποτισμένων λαδιών και υδρο- 
διαλυτών κηλίδων και ταυτόχρονα 
απαλό για γενικό καθαρισμό.
 › Απομακρύνει σκληρές βρωμιές 
και λεκέδες, αφήνοντας καθαρή 
εμφάνιση «σαν καινούργιο». 
 › Προστασία από UV ακτινοβολία.
 › Δεν αφαιρεί τα απαραίτητα έλαια 
για την επιμήκυνση της φυσικής 
ζωής του δέρματος.
 › Ο τέλειος συνδυασμός με το Gold 
Class® Conditioner για δέρμα.

Κωδικός: G18516 EU    473ml   6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ/ΒΙΝΥΛΙΟ/ΛΑΣΤΙΧΟ
NATURAL SHINE VINYL 
& RUBBER PROTECTANT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΓΥΑΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΩ, ΒΙΝΥΛΙΟ & 
ΛΑΣΤΙΧΟ
 › Επαναφέρει το φυσικό χρώμα & 
γυαλάδα σε βινύλιο, λάστιχο και 
πλαστικό.
 › Μη λιπαρή σύνθεση που καθαρίζει, 
γυαλίζει & προστατεύει.
 › Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό  μ π λ ο κ ά ρ ι σ μ α  
ακτινοβολίας UV-Προστασία 
διαρκείας από ξεθώριασμα, 
ράγισμα & γήρανση. 
 › Τώρα με σφραγιστική προστασία 
Scotchgard™.

Κωδικός: G4116 EU    473ml    6

SUPREME SHINE VINYL & 
RUBBER PROTECTANT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΕΝΤΟΝΗΣ 
ΓΥΑΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΩ, ΒΙΝΥΛΙΟ & 
ΛΑΣΤΙΧΟ
 › Υψηλής γυαλάδας προστασία για 
την συντήρηση βινυλίου, λάστιχου 
και πλαστικού.
 › Μη λιπαρή σύνθεση καθαρίζει, 
γυαλίζει  και προστατεύει.
 › Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό  μ π λ ο κ ά ρ ι σ μ α  
ακτινοβολίας UV. Προστασία 
διαρκείας από ξεθώριασμα, 
ράγισμα και αποχρωματισμό. 
 › Τώρα με σφραγιστική προστασία  
Scotchgard™.  

Κωδικός: G4016 EU    473ml    6

QUIK INTERIOR 
DETAILER™
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Καθαρίζει και ενισχύει με ασφάλεια 
όλα τα εσωτερικά. 
 › Επαναφέρει και προστατεύει την 
αρχική εμφάνιση σε πλαστικό, 
βινύλιο, δέρμα, λάστιχο, μέταλλο, 
ηχοσύστημα, οθόνες πλοήγησης και 
υγρών κρυστάλλων (LCD).
 › Μη λιπαρή σύνθεση, που δεν 
πασαλείφει. 
 › Σύνθεση που μπλοκάρει τον ήλιο.
 › Σε μόλις 5 λεπτά ολόκληρο το 
εσωτερικό φαίνεται άψογο.

Κωδικός: G13616 EU   473ml   6

ULTIMATE INTERIOR 
DETAILER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Μη λιπαρή σύνθεση καθαρίζει, 
γυαλίζει και προστατεύει. 
 › Βελτιωμένη φόρμουλα για 
βαθύτερο καθαρισμό μακράς 
διάρκειας.
 › Δημιουργεί ένα σατινέ φινίρισμα 
που διαρκεί.
 › Στεγνώνει γρήγορα και δεν κολλάει.
 › Προστασία από ακτινοβολία UV.
 › Για προστασία σε τιμόνι, οθόνες, 
ταμπλώ, πάνελ πόρτας, κονσόλα.

Κωδικός: G16216 EU    473ml   6

ULTIMATE PROTECTANT  
ΣΠΡΕΫ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
 › Ισχυρό προστατευτικό που 
υπερέχει σημαντικά σε αντοχή 
από τα κοινά προϊόντα για τρίμ. 
 › Ανανεώνει όλα τα εξωτερικά 
πλαστικά, βινύλια και λάστιχα 
(προφυλακτήρες, καλούπια, 
χερούλια, περίβλημα καθρέπτη, 
ανεμοθραύστες).
 › Με πρωτοποριακή τεχνολογία UV 
βερνικιού για εξαιρετική προστασία 
από υπεριώδη ακτινοβολία. 
 › Στεγνώνει γρήγορα και δεν κολλάει.
 › Αντέχει στα πλυσίματα και στην βροχή. 
Χωρίς ραβδώσεις στα πλαστικά. 

Κωδικός: G14716   473 ml    6
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ΔΕΡΜΑ

6

GOLD CLASS™ LEATHER 
& VINYL CONDITIONER  
ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
 › Συνδυάζει αλόη με ενυδατικά έλαια 
για εξαιρετική μαλακτική δράση 
και τακτική χρήση χωρίς να αφήνει 
ασπρίλες. 
 › Για τακτική χρήση - Αφήνει το 
δέρμα με πλούσια και φυσική όψη.
 › Προσφέρει προστασία από 
UV υπεριώδη ακτινοβολία, 
αποτρέποντας την γήρανση. 
 › Τέλειος συνδυασμός με το 
καθαριστικό σπρέϋ Gold 
Class™Leather & Vinyl Cleaner.

Κωδικός: G18616 EU   473ml    6

GOLD CLASS™ LEATHER 
SEALER TREATMENT 
KIT ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
 › Προστατεύει τις δερμάτινες επι- 
φάνειες από ξήρανση, ξεθώριαμα, 
γήρανση και από λεκέδες. 
 ›  Συνδυασμός αλόης & ενυδατικών 
ελαίων για ασυναγώνιστη μαλα- 
κτική δράση.
 › Αναβαθμισμένα υβριδικά πολυ- 
μερή διατηρούν το δέρμα σαν 
καινούργιο.
 › Προστασία από UV υπεριώδη ακτι- 
νοβολία και πρόωρη γήρανση.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Καθαριστικό Σπρέϋ 177ml 
1 Σφραγιστική Κρέμα 177ml 
1 Πετσέτα & 1 Σφουγγαράκι 

Κωδικός: G3800 EU      6

ULTIMATE 
LEATHER BALM 
KIT ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
 › Η απόλυτη περιποίηση με λάδι 
τζοτζόμπα και βούτυρο καρύδας.
 › Ιδανικό για τα λεπτά δέρματα. 
 › Ολοκληρωμένη περιποίηση 
δέρματος. Καθαρίζει, συντηρεί 
και προστατεύει το δέρμα.
 › Προστασία από UV υπεριώδη ακτι- 
νοβολία και πρόωρη γήρανση.
 › Απωθεί νερό και κρασί.
 › Αφήνει αντιολισθητική αίσθηση.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Πλαστικό Βαζάκι 140g 
1 Σφουγγαράκι Εφαρμογής 

Κωδικός: G18905    4

GOLD CLASS™ RICH LEATHER 
CLEANER/CONDITIONER 
ΣΠΡΕΫ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΩΝ
 › Ολοκληρωμένη περιποίηση 
δέρματος 3 σε 1: Καθαρίζει, γυαλίζει 
και προστατεύει το δέρμα.
 › Πλούσια μαλακτικά συστατικά και 
αλόη θρέφουν το δέρμα, δίνοντας 
ευλυγισία στην όψη & την αίσθηση.
 › Δεν αφήνει ασπρίλες: Ιδανικό για 
διάτρητο (περφορέ) δέρμα.
 › Τέλειο για χρήση σε σκασμένα 
δέρματα και σε δέρματα με ραφές.
 › Προστασία από UV, εμποδίζει την 
γήρανση και το ξεθώριασμα. 

Κωδικός: G10916    450ml    6

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ
CARPET & INTERIOR 
CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΜΟΚΕΤΑΣ & 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
 › Αφαιρεί οριστικά λεκέδες με βάση 
έλαια ή νερό, όπως καφές, γάλα, 
μουστάρδα, κραγιόν, γράσσα, 
λεκέδες από ζώα.
 › Δεν αποχρωματίζει τις επιφάνειες.
 › Δεν αφήνει κολλώδη κατάλοιπα, 
που «πιάνουν» φρέσκια σκόνη. 
 › Ιδανικό για να καθαρίσετε μοκέτες, 
βινύλιο, ταπετσαρία, ταπέτα και 
την ζώνη ασφαλείας. 
 › Ασφαλές για το δέρμα, για όλες 
τις επιφάνειες του αυτοκινήτου 
και για το περιβάλλον.

Κωδικός: G9416EU    473ml    6

CONVERTIBLE &  
CABRIOLET CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ 
ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ
 › Εγγυημένα ασφαλής και απο- 
τελεσματικός καθαρισμός χωρίς 
να ξηραίνει, σε όλες τις κουκούλες 
καμπριολέ από καραβόπανο, 
ύφασμα, μοχαίρ, βινύλιο. 
 › Βιοδιασπώμενη, διεισδυτική 
σύνθεση που αφαιρεί ρύπους και 
δύσκολους λεκέδες, όπως άλατα 
νερού, περιττώματα πουλιών, 
λάδια και μούχλα. 
 › Καθαρισμός χωρίς επίπονο τρίψιμο 
με αποτέλεσμα σαν καινούργιο. 

Κωδικός: G2016EU    473ml    6

CONVERTIBLE & CABRIOLET 
WEATHERPROOFER
ΣΠΡΕΫ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ
 › Πρακτικό αεροζόλ που δημιουργεί 
προστατευτική ασπίδα μακράς 
διαρκείας, έναντι UV ακτινοβολίας, 
περιττωμάτων πουλιών, κηλίδων 
κλπ.
 › Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση 
σε καραβόπανο, ύφασμα, μοχαίρ 
και βινύλιο. Τα διατηρεί σαν 
καινούργια.
 › Αφήνει μία αόρατη στρώση, που 
απωθεί το νερό και τους λεκέδες 
ενώ εμποδίζει το ξεθώριασμα λόγω 
έκθεσης στον ήλιο.

Κωδικός: G2112EU    500ml    6

NEW
NEW

ALL PURPOSE CLEANER  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ
 › Απομακρύνει γρήγορα και αποτε- 
λεσματικά σκληρή βρωμιά, λίπη και 
πίσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό 
μέρος του αυτοκινήτου. 
 › Προσφέρει άριστο και ασφαλή 
καθαρισμό σε όλους τους τάπητες 
και σε υφάσματα ταπετσαρίας.
 › Καθαρίζει τα εσωτερικά των τρο- 
χών, βινύλιο, εξωτερικά πλαστι- 
κά τριμ, λάστιχα,  χρώμιο, κ.λ.π. 
 › Απλά ψεκάστε και σκουπίστε ή 
ξεπλύνετε τους λεκέδες. 

Κωδικός: G9624 EU    710 ml    6
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ΑΠΟΣΜΗΣΗ
 
ODOR ELIMINATOR
ΣΠΡΕΫ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Άμεσα, με ασφάλεια και οριστικά 
απομακρύνει όλες τις δυσάρεστες 
μυρωδιές (όπως από καπνό 
τσιγάρου, αλλοιωμένο φαγητό, 
κάτουρο σκύλων, κλπ.) 
 › Με πρωτοποριακή τεχνολογία 
ενθυλάκωσης οσμών, για φρεσκάδα 
και καθαριότητα κάθε στγμή. 
 › Η δράση του δεν επηρεάζεται από 
την ζέστη ή την υγρασία μέσα στο 
αυτοκίνητο.
 › Χρήση σε μοκέτα, ταπετσαρία και 
γενικά σε υφασμάτινες επιφάνειες.

Κωδικός: G2316 EU   473ml    6

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
SUPREME SHINE 
MICROFIBRE
ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ
 › Γρήγορα αφαιρεί γυαλιστικά, 
κεριά και σπρέϋ συντήρησης και 
καθαρισμού.
 › Βαθύ δίπλευρο πέλος απορροφά 
2 φορές περισσότερο από τις 
κλασσικές πετσέτες.
 › Με ασφαλές τελείωμα που δεν 
χαράσσει.
 › Η ιδανική πετσέτα σκουπίσματος 
πάνω σε χρώμα, γυαλί, πλαστικό 
και χρώμιο για τέλειο αποτέλεσμα 
εκθεσιακού αυτοκινήτου. 
 › Πλένεται στο πλυντήριο.
 › Διαστάσεις: 40x60 cm (16 x 24").

Κωδικός: X2010EU  1 τμχ.    6
Κωδικός: X2020EU  3 τμχ.    6

 
ULTIMATE WIPE™
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ
 › Ιδανικό πανί για γρήγορη αφαίρεση 
γυαλιστικών και κεριών από όλες 
τις επιφάνειες.
 › Δημιουργεί πιο έντονη στιλπνότητα 
και βαθύτερη γυαλάδα.
 › Χωρίς τελείωμα και με ειδική 
ύφανση για απαλλαγή από 
γρατσουνιές.
 › 100% δεν αφήνει χνούδι.
 › Πλένεται στο πλυντήριο.
 › Διαστάσεις : 40x40 cm

Κωδικός: E100EU    b

PROFESSIONAL 
MICROFIBRE WIPE
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ
 › Ιδανικό πανί για γρήγορη αφαίρεση 
γυαλιστικών και κεριών από όλες 
τις επιφάνειες.
 › Δημιουργεί πιο έντονη στιλπνότητα 
και βαθύτερη γυαλάδα.
 › Χωρίς τελείωμα και με ειδική 
ύφανση για απαλλαγή από 
γρατσουνιές.
 › 100% δεν αφήνει χνούδι.
 › Πλένεται στο πλυντήριο.
 › Διαστάσεις : 40x38,5 cm

Κωδικός: E101    x

WHOLE CAR AIR 
RE-FRESHER
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › Επαναστατικό προϊόν μιας χρήσης.
 › Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα, που 
διαρκεί 4-5 εβδομάδες.
 › Απομακρύνει για πάντα τις πιο 
βαριές μυρωδιές σε μοριακό 
επίπεδο.
 › Φρεσκάρει διεισδύοντας σε 
ολόκληρο το εσωτερικό του 
οχήματος.
 › Ειδική τεχνολογία μόνιμης 
εξουδετέρωσης οσμών όπως από 
καπνό τσιγάρου, μυρωδιές ζώων, 
μηχανολογικές φθορές, κλπ.
 › Η εφαρμογή γίνεται μόνο όταν το 
όχημα είναι άδειο από ανθρώπους, 
ζώα ή φυτά.

NEW CAR SCENT 
Κωδικός: G16402 EU   71g    6
CITRUS GROVE SCENT 
Κωδικός: G16502   71g    6
SUMMER BREEZE SCENT 
Κωδικός: G16602   71g    6

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Απομακρύνετε από το όχημα οποιαδήποτε πηγή δυσάρεστης 
μυρωδιάς.Καθαρίστε και σκουπίστε με σκούπα αναρρόφησης.
2. Βάλτε εμπρός την μηχανή του οχήματος και ανοίξτε στο τέρμα την 
ανακύκλωση κρύου αέρα και κλείστε όλα τα παράθυρα.
3. Ενεργοποιήστε την σκανδάλη κλειδώματος ( πατώντας, θα ακούσετε 
το «κλικ» )του Air-Refresher με το ακροφύσιο του στραμμένο μακριά 
από εσάς.Τοποθετήστε το στο κέντρο του αυτοκινήτου ( συνήθως στο 
πάτωμα ή σε θήκη μεταξύ μπροστινών & πίσω καθισμάτων).
4. Κλείστε τις πόρτες για 15 λεπτά. Η «ομίχλη» εξουδετέρωσης οσμών 
θα κυκλοφορήσει σε όλη την καμπίνα του οχήματος και στους σωλήνες 
εξαερισμού, παγιδεύοντας τα μόρια δυσάρεστων οσμών ακόμα και στα 
δυσπρόσιτα μέρη.
5. Ανοίξτε όλες τις πόρτες μετά από 15 λεπτά, σβήστε την μηχανή του 
οχήματος και αφήστε να βγει έξω ο αέρας για 10-15 λεπτά.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

EVEN COAT™ MICROFIBRE 
APPLICATOR PADS 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ
 › Ιδανικό για εφαρμογή καθαριστικών 
σε βαμμένη επιφάνεια.
 › Πιο απαλό από αφρώδες σφουγγάρι 
και ιδανικό για λεπτό γυάλισμα 
και κέρωμα.
 › Πλούσια μικροΐνα διανέμει 
ομοιόμορφα την πίεση για σταθερή 
εφαρμογή.
 › Το απόλυτο εξάρτημα για εκθεσιακό 
φινίρισμα χωρίς ολογράμματα. 
 › Φαρδιά επιφάνεια διαμέτρου 5" 
(12,5cm) για γρήγορο γυάλισμα 
και κέρωμα.
 › Πλένεται στο πλυντήριο και 
επαναχρησιμοποιείται.

Κωδικός: X3080EU    2 τμχ    6

VERSA-ANGLE™  
BODY DUSTER
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΟΝΗΣ
 › Γρήγορα και με ασφάλεια αφαιρεί 
την επιφανειακή σκόνη.
 › Εμποτισμένη με παραφίνη κεφαλή 
με κρόσια για παγίδευση σκόνης.
 › Αποσπώμενη χειρολαβή για εξοι- 
κονόμηση χώρου αποθήκευσης.
 › Απίστευτα ευέλικτη και άνετη λαβή 
με αναστρέψιμο χερούλι και βολικό 
κράτημα. 
 › Όσο περισσότερο η βούρτσα 
λερώνει, τόσο καλύτερα αποδίδει!
 › Μην πλένετε την κεφαλή, απλά 
αποτινάξτε την σκόνη.

Κωδικός: X1180EU    6

  
MEGUIAR’S KIT BAG *
ΣΑΚΟΣ
 › H πρακτική λύση για να μεταφέρετε 
την αγαπημένη σας σειρά προϊ- 
όντων της  Meguiar’s . 
 › Από ανθεκτικό νάϋλον. 
 › Διαθέτει 2 εσωτερικές θήκες και 1 
μεγαλύτερη εξωτερική. 
 › Κεντητό λογότυπο της Meguiar's  
πιασμένο με velcro.

Κωδικός: ST015    1

  
MEGUIAR’S APRON
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 › Βαμβακερό ύφασμα μεγάλης 
αντοχής.
 › 1 διπλή τσέπη σε στυλ καγκουρό 
με εσωτερικό διαχωριστικό.
 › Κεντημένο λογότυπο Meguiar's 
στο στήθος.
 › Ρυθμιζόμενος υφασμάτινος ιμάντας 
συγκράτησης στο λαιμό.

Κωδικός: STAPRON    c

SOFT FOAM  
APPLICATOR PADS 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ
 › Σφιχτό κέλυφος από εξαιρετικά 
μαλακό αφρώδες υλικό για απαλή 
εφαρμογή γυαλιστικών, κεριών και 
προστατευτικών υλικών.
 › Διασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή 
κεριού χωρίς δημιουργία ολο- 
γραμμάτων.
 › Χρήση σε όλες τις επιφάνειες, όπως 
και σε δέρμα, βινύλιο, λάστιχο.
 › Πλένεται στο πλυντήριο και 
επαναχρησιμοποιείται.
 › Διάμετρος 10 cm.

Κωδικός: X3070    2 τμχ    6
Κωδικός: R3060241    1 τμχ

REUSABLE 
DETAILING SWABS
ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 › To αποτελεσματικό αξεσουάρ για 
να καθαρίσετε με λεπτομέρεια 
βρωμιές και ρύπους.
 › Η συσκευασία περιλαμβάνει 10 
μπατονέτες για καθένα από τα 2 
μεγέθη με διαφορετική κεφαλή.
 › Αποτελεσματικά απομακρύνει 
κατάλοιπα από τις διάφορες εσοχές 
του αυτοκινήτου, όπως περσίδες 
κλιματισμού.
 › Πλένονται με ζεστό σαπουνόνερο 
και επαναχρησιμοποιούνται.

Κωδικός: G301    b

*ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

 
ULTIMATE WASH MITT™
ΓΑΝΤΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
 › Εξαιρετικά μαλακό δεν αφήνει 
χνούδι.
 › Με ιδιαίτερα βελούδινες απορ- 
ροφητικές μικροϊνες,  που «σηκώ- 
νουν» και παγιδεύουν την βρωμιά, 
χωρίς να αφήνουν χνούδι ή 
γρατσουνιές.
 › Ασφαλής χρήση σε βερνίκι 
και λαμπερό φινίρισμα χωρίς 
«αράχνες».
 › Με βαθύ πέλος που δεν στουπώνει.
Απορροφά περισσότερη σαπουνάδα 
και νερό.
 › Εύκολη συντήρηση με πλύση στο 
πλυντήριο. 
 › Διαστάσεις 28,5x13x4,5 cm.

Κωδικός: E102EU    a

WATER MAGNET® 
DRYING TOWEL
ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ "ΜΑΓΝΗΤΗΣ 
ΝΕΡΟΥ"
 › Υπεραπορροφητική πετσέτα με 
υφή βάφλας για γρήγορο στέγνωμα 
χωρίς ραβδώσεις νερού και 
στίγματα.    
 › Απορροφά έως και 3 φορές 
περισσότερο νερό από τις κοινές 
πετσέτες.
 › Απαιτεί λιγότερα στιψίματα 
εξοικονομώντας χρόνο.
 › Πλένεται στο πλυντήριο.
 › Ιδιαίτερα μεγάλη πετσέτα  
(70x55cm).

Κωδικός: X2000EU    6
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ

DA POWER SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ
 › Επαναστατικό, γρήγορο και ασφαλές χάρη στην έκκεντρη περιστροφή.
 › Δεν θα καταστρέψει το χρώμα του αυτοκινήτου σας.
 › Επαγγελματικού επιπέδου αποτέλεσμα με το οικιακό σας δράπανο με εύρος 
στροφών RPM 1200-3500.
 › Ιδανικό για λείανση, γυάλισμα, κέρωμα και άλλες εφαρμογές στο μισό χρόνο.
 › Κερώστε το αυτοκίνητο σας σε λιγότερο από 30 λεπτά.
 › Υπερέχει σε σχέση με το χειροκίνητο τρόπο ή το παλμικό τριβείο.

Το πακέτο περιλαμβάνει: 
DA Power System, σύστημα έκκεντρης τριβής 
4" Polishing Pad, σφουγγάρι γυαλίσματος

Κωδικός: G3500INT    2

DA COMPOUND 
POWER PACK
ΠΑΚΕΤΟ DA ME ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ & 
ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Εύκολα επαναφέρει την καθαρότητα 
στο χρώμα σε παραμελημένες 
επιφάνειες αυτοκινήτου.
 › Γρήγορα και εύκολα απομακρύνει  
οξειδώσεις, γρατσουνιές, κηλίδες 
νερού και άλλα ψεγάδια στο χρώμα.
 › Η αλοιφή Meguiar's® Ultimate 
Compound «κόβει» γρήγορα και 
είναι ασφαλής για τα βερνίκια.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Cutting Pad 4"  
1 Ultimate Compound 118ml

Κωδικός: G3501INT    3

DA COMPOUND 
POWER PADS
ΠΑΚΕΤΟ DA ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 
ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 ›Γρήγορα και εύκολα απομακρύνει  
οξειδώσεις, γρατσουνιές, κηλίδες 
νερού και άλλα ψεγάδια στο χρώμα.
 ›To σφουγγάρι 4 ιντσών κινείται 
γρήγορα σε ελεύθερο χώρο, ενώ 
είναι ιδανικά μικρό για να φτάνει 
σε στενά σημεία. 
 ›Πλένεται στο πλυντήριο.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
2 Cutting Pads 4"

Κωδικός: G3507INT    3

DA POLISHING  
POWER PADS
ΠΑΚΕΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Γρήγορα και εύκολα απομακρύνει  
λεπτά ολογράμματα.
 › Γρήγορα προσθέτει βαθιά γυαλάδα.
 › To σφουγγάρι 4 ιντσών κινείται 
γρήγορα σε ελεύθερο χώρο, ενώ 
είναι ιδανικά μικρό για να φτάνει 
σε στενά σημεία.
 › Πλένεται στο πλυντήριο. 

Το κιτ περιλαμβάνει: 
2 Polishing Pads 4"

Κωδικός: G3508INT    3

DA POLISHING 
POWER PACK
ΠΑΚΕΤΟ DA ME ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ & 
ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Το τελικό βήμα πριν το κέρωμα για 
μέγιστο βάθος στο χρώμα.
 › Για αφαίρεση λεπτών ολογραμ- 
μάτων, ενώ προσθέτει βαθιά γυα- 
λάδα και πλούσιο σκούρο χρώμα.
 › Η γυαλιστική αλοιφή Ultimate 
Polish χάρη στα στιλβωτικά έλαια 
της προσδίδει βαθιά «υγρή» όψη 
στο χρώμα.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Polishing Pad 4"  
1 Ultimate Polish 118ml

Κωδικός: G3502INT    3

DA WAXING 
POWER PACK
ΠΑΚΕΤΟ DA ME ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 
ΚΕΡΩΜΑΤΟΣ & ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ
 ›Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο.
 › Γρήγορα προσδίδει μακράς 
διάρκειας προστασία για βέλτιστο 
εκθεσιακό φινίρισμα.
 › Το υγρό κερί προστατεύει, ενισχύει 
την γυαλάδα και χαρίζει  λαμπρές 
αντανακλάσεις σε λιγότερο από 
30 λεπτά.
 › To σφουγγάρι 4" έχει το ιδανικό 
μέγεθος για ευέλικτη εφαρμογή 
και πλένεται στο πλυντήριο.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
1 Waxing Pad 4" 
1 Ultimate Wax 118ml

Κωδικός: G3503INT    3

DA WAXING  
POWER PADS
ΠΑΚΕΤΟ DA ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 
ΚΕΡΩΜΑΤΟΣ
 › Χρήση με το σύστημα έκκεντρης 
τριβής DA Power System, που 
εφαρμόζει στο οικιακό σας 
δράπανο. 
 › Γρήγορα προσθέτει προστασία 
και γυαλάδα.
 › To σφουγγάρι 4" κινείται γρήγορα 
σε ελεύθερο χώρο, ενώ είναι 
ιδανικά μικρό για να φτάνει σε 
στενά σημεία. 
 › Πλένεται στο πλυντήριο.

Το κιτ περιλαμβάνει: 
2 Waxing Pads 4"

Κωδικός: G3509INT    3
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MT310 DUAL ACTION POLISHER ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

NEW

MT310 DUAL ACTION 
POLISHER
ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

 › Σχεδιασμένο από ειδικούς , για 
να δώσει στους επαγγελματιες 
detaillers και φανοποιούς την 
καλύτερη  λύση για άψογο 
αποτέλεσμα. Έχει ανασχεδιαστεί 
πλήρως για τέλειο συνδυασμό 
εργονομικού σχεδίου και 
λειτουργικότητας.
 › Ευρύ φάσμα στροφών 3,000-7,500 
OPM, που επιτρέπει ταχύτερο 
καθαρισμό χρώματος και ανώτερης 
ποιότητας γυάλισμα και κέρωμα.
 › Με ψηφιακό ρυθμιστή στροφών , 
ρυθμίζει ηλεκτρονικά τις στροφές 
για διατήρηση της ταχύτητας.
 › Νέα ρύθμιση ταχύτητας με αντί- 
χειρα και εξωτερικό περίβλημα 
για πιο εργονομική αίσθηση και 
πιο ομαλή εργασία στίλβωσης.
 › Νέος κορμός με αντίβαρο  εξασφα- 
λίζει ομαλή ακρίβεια και εξισορ- 
ρόπηση.
 › Έρχεται με σετ αντικατάστασης 
για καρβουνάκια, χειρολαβή D 
πολλαπλών θέσεων , κλειδί και με 
νέα σχεδιασμένη βάση Meguiar’s.
 › Η διπλή δράση παλμικής και 
περιστροφικής  πρακτικά σημαίνει 
ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε 
για ζημιές στο χρώμα.
 › Χρησιμοποιείται με ευκολία σε 
φρέσκο ή παραμελημένο χρώμα 
χωρίς να απαιτείται εκπαίδευση.
 › Επιτρέπει στους χρήστες ιδιώ- 
τες να έχουν επαγγελματικά 
αποτελέσματα .

Κωδικός: MT310 
Κωδικός: MT310EU με DBP5

SOFT BUFF™ 
BACKING PLATE 5" & 6"
ΒΑΣΗ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ ΜΤ310
 ›Ομοιόμορφη κατανομή της 
πίεσης για πιο στρωτή λείανση 
και φινίρισμα. 
 ›Γρήγορη και εύκολη αλλαγή 
σφουγγαριού με σύστημα 
συγκράτησης micro hook & loop 
(χριτς-χρατς).
 ›Εξωτερικές άκρες με ακρίβεια 
ισοζυγισμένες για τέλεια επαφή σε 
επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. 
 ›Διαθέτει ένδειξη περιστροφής για 
διευκόλυνση του χρήστη.  
 ›Προσαρμόζεται σε όλους τους 
DA έκκεντρους αλοιφαδόρους με 
αξονάκι διαμέτρου 5/16". 

 
Κωδικός: DBP5 140mm    6
Κωδικός: DBP6 152mm    6

SOFT BUFF™ FOAM 
CUTTING DISC 5" & 6"
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΤ310
 › Καινοτόμο καινούργιο σφουγγάρι 
χαμηλού προφίλ, βελτιωμένο 
για καλύτερη κοπτικότητα και 
μεγαλύτερη ικανότητα αφαίρεσης 
ολογραμμάτων.
 › Βελτιωμένη τεχνολογία αφρώδους 
υλικού για κόψιμο ατελειών χωρίς 
«αράχνες». 
 › Το ιδανικό σφουγγάρι για εφαρμογή 
αλοιφών και καθαριστικών 
χρώματος.
 › Κ α λ ύ τ ε ρ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 
"κοψίματος" χάρη στον συνδυασμό 
με τον έκκεντρο αλοιφαδόρο MT310 
και τη βάση DBP5 ή DBP6.

 
Κωδικός: DFC5 140mm    6
Κωδικός: DFC6 152mm    6

SOFT BUFF™ FOAM 
POLISHING DISC 5" & 6"
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΜΤ310
 › Καινοτόμο καινούργιο σφουγγάρι 
χαμηλού προφίλ βελτιωμένο 
για καλύτερα αποτελέσματα 
γυαλίσματος. 
 › Βελτιωμένη τεχνολογία αφρώδους 
υλικού εξαφανίζει μικρές 
επιφανειακές ατέλειες, ενώ  
επαναφέρει την γυαλάδα χωρίς 
«αράχνες». 
 › Το ιδανικό σφουγγάρι για την 
εφαρμογή γυαλιστικών προϊόντων. 
 › Καλύτερα αποτελέσματα στίλβωσης  
χάρη στον συνδυασμό με τον 
έκκεντρο αλοιφαδόρο MT310 και 
τη βάση DBP5 ή DBP6. 

 
Κωδικός: DFP5 140mm    6
Κωδικός: DFP6 152mm    6

SOFT BUFF™ FOAM 
FINISHING DISC 5" & 6"
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΜΤ310
 › Καινοτόμο καινούργιο σφουγγάρι 
χαμηλού προφίλ βελτιωμένο 
για καλύτερα αποτελέσματα 
τελειώματος. 
 › Βελτιωμένη τεχνολογία αφρώδους 
υλικού εξαφανίζει μικρές 
επιφανειακές ατέλειες, ενώ  
επαναφέρει την γυαλάδα χωρίς 
«αράχνες». 
 › Το ιδανικό σφουγγάρι για εφαρμογή 
κεριών.
 › Κ α λ ύ τ ε ρ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 
φινιρίσματος  χάρη στον 
συνδυασμό με τον έκκεντρο 
αλοιφαδόρο MT310 και τη βάση 
DBP5 ή DBP6.  

 
Κωδικός: DFF5 140mm    6
Κωδικός: DFF6 152mm    6

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
 
WASH PACK
ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Πλύσιμο με ασφαλή απομάκρυνση της βρωμιάς 
χωρίς στίγματα & γρατζουνιές για προστασία του 
φινιρίσματος του αυτοκινήτου σας.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
 › G12619 EU NXT GENERATION CAR WASH 532ml 
Σαμπουάν αυτοκινητου με πολυμερή
 › Χ3003 GRIT GUARD® Πλέγμα συγκράτησης ρύπων 
για κάδο πλυσίματος
 › Χ3002EU MICROFIBER WASH MITT Γάντι πλυσίματος 
από μικροΐνες
 › Χ2000EU WATER MAGNET® DRYING TOWEL 
Πετσέτα στεγνώματος «μαγνήτης νερού»
 › G3626 EU ULTIMATE WASH & WAX ANYWHERE 768ml 
Kαθαριστικό σπρέϋ με κερί για πλύση αυτοκινήτου 
χωρίς νερό

Κωδικός: MEG001

 
WHEELS PACK
ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Για αποτελεσματικό καθαρισμό των τροχών σας & 
προστασία μακράς διάρκειας με πλούσιο λαμπερό 
χρώμα.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
 › G9524 EU HOT RIMS® ALL WHEEL & TIRE CLEANER 
710ml Καθαριστικό σπρέϋ ζαντών & ελαστικών
 › G15009EU HOT RIMS® BRAKE DUST BARRIER 255g 
Προστατευτικό σπρέϋ ζαντών για σκόνη φρένων
 › G15308 ALL METAL POLISH 236ml Καθαριστική 
& γυαλιστική κρέμα μετάλλων
 › G12024 EU HOT SHINE™ TIRE SPRAY 710ml 
Προστατευτικό σπρέϋ ελαστικών
 › G16008 ULTIMATE BLACK COATING 227g Σπρέϋ 
επίστρωσης ελαστικών
 › X2010EU SUPREME SHINE MICROFIBER Πετσέτα
 › RG3060241 SOFT FOAM PAD Σφουγγαράκι

Κωδικός: MEG006

 
CLEANING PACK
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Πρώτα αφαιρέστε μυγάκια και πίσσα με το σπρέϋ 
Bug & Tar. Κατόπιν αφαιρέστε με τον πηλό επίμονους 
ρύπους ή ατέλειες όπως ρετσίνια, κηλίδες ή 
οξειδώσεις, αφού γίνει λίπανση της επιφάνειας 
με το σπρέϋ Quik Detailer. Συνεχίστε με Swirl 
Remover για απαλλαγή από «αράχνες» & ενίσχυση 
της διαύγειας του χρώματος.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
 › G10716 GOLD CLASS™ BUG & TAR REMOVER 473ml 
Σπρέϋ αφαίρεσης εντόμων & πίσσας
 › G1116EU QUIK CLAY STARTER KIT Γρήγορο κίτ 
πηλού
 › G17616EU SWIRL REMOVER  450ml Αλοιφή 
αφαίρεσης «αραχνών»
 › RG3060241 SOFT FOAM PAD Σφουγγαράκι
 › X2010EU SUPREME SHINE MICROFIBER Πετσέτα 
μικροϊνών

Κωδικός: MEG002

 
DEEP CRYSTAL® PACK
ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το πλήρες σύστημα για να απογειώσετε το χρώμα 
και την γυαλάδα του φινιρίσματος του αυτοκινήτου 
σας με την μέγιστη προστασία.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
 › A2516 SOFT WASH GEL Σαμπουάν - τζέλ
 › A3714 WATER SPOT REMOVER 473ml Αλοιφή 
αφαίρεσης αλάτων & κηλίδων νερού
 › Α3016 EU DEEP CRYSTAL® PAINT CLEANER STEP1 
473ml Καθαριστική Αλοιφή
 › A3116EU  DEEP CRYSTAL® POLISH STEP2 473ml 
Γυαλιστική Αλοιφή
 › A2216 EU DEEP CRYSTAL® CARNAUBA WAX STEP3 
473ml Υγρό κερί με βάση καρναούμπα
 › A3316 EU QUIK DETAILER® 473ml Σπρέϋ τακτικής 
συντήρησης
 › RG3060241 SOFT FOAM PAD Σφουγγαράκι

Κωδικός: MEG003

 
INTERIOR PACK
ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Καθαρίστε, ανανέωστε και προστατέψτε το εσωτε- 
ρικό του οχήματος σας με εξειδικευμένα προϊόντα.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
 › G13616 EU QUIK INTERIOR DETAILER™ 473ml 
Καθαριστικό σπρέϋ
 › G4116 EU NATURAL SHINE VINYL & RUBBER 
PROTECTANT 473ml Προστατευτικό σπρέϋ.
 › G9416EU CARPET & INTERIOR CLEANER 473ml 
Καθαριστικό σπρέϋ μοκέτας & ταπετσαρίας
 › G18616 GOLD CLASS™ LEATHER CONDITIONER 
473ml Ενυδατικό σπρέϋ δερμάτων
 › G8224 PERFECT CLARITY GLASS CLEANER 710ml 
Καθαριστικο σπρεϋ κρυσταλλων
 › G16402 EU AIR-REFRESHER NEW CAR SCENT 71g 
Αποσμητικό αυτοκινήτου
 › RG3060241 SOFT FOAM PAD Σφουγγαράκι 
 › X2010EU SUPREME SHINE MICROFIBER Πετσέτα
 › X3080EU EVEN COAT PAD Σφουγγαράκι 

Κωδικός: MEG005

 
ULTIMATE PACK
ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η κορυφαία σειρά προϊόντων της Meguiar’s® με 
τεχνολογία αιχμής για την επαναφορά του  χρώματος 
σε φινίρισμα εκθεσιακού.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
 › G17716EU ULTIMATE WASH & WAX 473ml Σαμπουάν 
με κερί
 › G17216 EU ULTIMATE COMPOUND 473ml Χοντρή 
αλοιφή αφαίρεσης ατελειών
 › G19216 EU ULTIMATE POLISH 473ml Γυαλιστική 
αλοιφή
 › G18216 EU ULTIMATE LIQUID WAX 473ml Κερί
 › X2010EU SUPREME SHINE MICROFIBER Πετσέτα 
μικροϊνών
 › RG3060241 SOFT FOAM PAD Σφουγγαράκι

Κωδικός: MEG004
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ΠΛΥΣΙΜΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

διάλυμα με συνέπεια την περαιτέρω 
μείωση πρόκλησης ολογραμμάτων.  
Τα σφουγγάρια καθαρισμού συμ- 
βάλλουν καθοριστικά στην δημιουργία 
γρατσουνιών και ολογραμμάτων κατά 
την πλύση. Γι'αυτό και η Meguiar's 

προτείνει την χρήση γαντιού από 
μικροϊνες.
Το γάντι πλυσίματος εξασφαλίζει 
πλύσιμο απαλλαγμένο από 
ολογράμματα, καθώς σηκώνει την 
βρωμιά και την παγιδεύει με το πέλος 
του. Είναι σημαντικό να ξεπλένετε το 
γάντι κάθε φορά που το εμβαπτίζετε 
στον κάδο του καθαριστικού 
διαλύματος, για να απελευθερωθεί 
κάθε χαλαρός ρύπος από το γάντι.

θα ενισχύσει το φινίρισμα του 
αυτοκινήτου, χωρίς να αφαιρέσει 
την γυαλάδα και το κέρωμα, ενώ 
ταυτόχρονα ξεπλένει ελαφρείς 
ρύπους.
Εφαρμόστε την μέθοδο πλυσίματος 
με τους δυο κάδους ή με ένα κάδο 
και το πλέγμα συγκράτησης ρύπων 
για να διασφαλίσετε ότι η βρωμιά 
διαχωρίζεται από το καθαριστικό 
διάλυμα.
Το πλέγμα τοποθετείται στον πυθμένα 
του κάδου πλύσης και τα πτερύγια 
του μπλοκάρουν οποιοδήποτε 
ίζημα βρωμιάς στροβιλίζεται πίσω 
προς το καθαριστικό διάλυμα. Η 
μέθοδος χρησιμοποιεί ένα κάδο 
για το καθαριστικό διάλυμα και τον 
άλλο κάδο  για καθαρό νερό.Αρχικά 
εμβαπτίστε το γάντι πλυσίματος μέσα 
στο αφρώδες καθαριστικό διάλυμα και 
πλύνετε το αμάξωμα.Πριν ξαναβάλετε 
το γάντι στο καθαριστικό διάλυμα, 
ξεπλύντε το εμβαπτίζοντας το μέσα 
στον κάδο με το καθαρό νερό.
Έτσι διαχωρίζεται η βρωμιά και τα 
πετραδάκια από το καθαριστικό 

Συμβουλή: Συχνά μας ρωτούν 
στην Meguiar's τι είναι καλύτερο 
να χρησιμοποιούν: Water Magnet 
πετσέτα ή πετσέτα από φυσικό δέρμα. 
Η πετσέτα Water Magnet  είναι πιο 
ανθεκτική με μεγαλύτερη διάρκεια 
και μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο  
(μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό). Η 
δερμάτινη πετσέτα χρειάζεται τακτική 
συντήρηση για να αντέξει στην χρήση 
και στο χρόνο.

Το όχημα πρέπει να πλένεται με 
λάστιχο νερού, όταν το αμάξωμα είναι 
δροσερό ή βρίσκεται υπό σκιά.Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ψεκαστικό 
πλυστικό μηχάνημα, αλλά πρέπει να 
προσέχετε ο ψεκασμός να μην γίνεται 
πολύ κοντά στο πάνελ και πάντα η 
γωνία ψεκασμού να κρατείται στις 
45°, για να φεύγουν οι βρωμιές και οι 
ρύποι. Είναι σημαντικό το κάτω τρίτο 
μέρος του αυτοκινήτου να ξεπλένεται 
διεξοδικά, καθώς εκεί συσσωρεύονται 
η περισσότερη μουτζούρα του δρό- 
μου και άλατα. Οι μισοί και πλέον 
άνθρωποι που πλένουν το αυτοκίνητο 
τους, χρησιμοποιούν απορρυπαντικά 
πιάτων. Σκεφθείτε την αντίστοιχη 
ζημιά που κάνουν τα απορρυπαντικά 
στα χέρια σας.
Αυτά τα απορρυπαντικά απογυμνώ- 
νουν την  επιφάνεια από το προ- 
στατευτικό κερί και στην συνέχεια 
απομακρύνουν τα έλαια, που δίνουν 
ζωή στο χρώμα. Το αποτέλεσμα 
είναι να στεγνώνουν  το χρώμα και 
να επιταχύνεται η διαδικασία της 
οξείδωσης. Όταν λοιπόν πλένετε 
το αυτοκίνητο, χρησιμοποιείτε πά- 
ντα σαμπουάν αυτοκινήτου όπως 
π.χ. το Ultimate Wash & Wax. Αυτό 

Εφόσον ολοκληρώσετε την πλύση 
του οχήματος, προβείτε σε ένα τελικό 
ξέπλυμα με ελεύθερα τρεχούμενο νερό.
Αυτό θα δώσει μία επίστρωση, που θα 
μείωσει τον χρόνο στεγνώματος.  
Σκουπίστε τα υπολείμματα νερού με 
πετσέτα στεγνώματος  Water Magnet.
Αυτή η μεγάλη πετσέτα από μικροϊνες 
προσφέρει γρήγορο αποτέλεσμα χωρίς 
σημάδια, μειώνοντας  τον χρόνο 
στεγνώματος του οχήματος.
Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε και τις 
εσωτερικές γωνίες στις πόρτες, καθώς 
και όπου μπορεί να συγκεντρωθεί νερό 
και βρωμιά.

Ρύποι πάνω στην επιφάνεια
ΦΡΕΣΚΑ

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ
ΠΟΥΛΙΩΝ

ΣΚΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΡΥΠΟΙ

ΒΡΩΜΙΑ
ΔΡΟΜΟΥ

ΑΧΝΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΧΥΜΟΙ
ΔΕΝΤΡΩΝ
(ΡΕΤΣΙΝΙ)

ΒΕΡΝΙΚΙ

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ / ΑΣΤΑΡΙ
ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΑΝΕΛ

εύπλαστη για να διπλωθεί μέσα 
σε ένα δίσκο διαμέτρου περίπου 5 
εκατοστών.Εξασφαλίστε ότι ο πηλός 
και το πάνελ του αυτοκινήτου έχουν 
λιπανθεί πιο μπροστά με σπρέϋ 
τακτικής συντήρησης Meguiar’s® Quik 
Detailer και δουλέψτε τον πηλό από 
τα αριστερά προς τα δεξιά μόνο με 
την πίεση των δαχτύλων σας.Η μπάρα 
πηλού θα «αρπάξει» και απαλά θα 
αφαιρέσει όλους τους επικολλημένους 
ρύπους, χωρίς να γρατσουνήσει την 
επιφάνεια, αφήνοντας την λεία σαν 
γυαλί.
Ο πηλός είναι επίσης κατάλληλος  
και για τα φανάρια, για χρώμιο και 
για οποιαδήποτε επιφάνεια υψηλής 
στιλπνότητας. 
Η ποσότητα των επικολλημένων 
ρύπων που απομακρύνει ο πηλός, 
εξαρτάται από το συνολικό επίπεδο 
της ρύπανσης.Αναδιπλώστε τον πηλό 
ξανά και ξανά μέχρι να μην έχει άλλη 
διαθέσιμη καθαρή επιφάνεια με την 
οποία να μπορείτε να δουλέψετε. 
Όταν συμβεί αυτό, τότε πρέπει να 
αντικαταστήσετε αυτόν τον πηλό 
με ένα καινούργιο. Αφαιρέστε 
οποιοδήποτε κατάλοιπο λίπανσης 
με μία πετσέτα από 100% βαμβάκι ή 
από μικροϊνες. Αφού αφαιρέσετε τους 
επικολλημένους ρύπους, εξετάστε την  
επιφάνεια από διαφορετικές οπτικές 

Οι διάφοροι ρύποι, όπως βιομηχανική 
σκόνη και ρετσίνι, μπορούν να ανι- 
χνευθούν περνώντας τις άκρες των 
δακτύλων σας πάνω στην επιφάνεια  
μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα. 
Αν αισθανθείτε κάποιο "γρέζι", 
μπορείτε να το αφαιρέσετε με τον 
πηλό Meguiar’s® Smooth Surface™ clay.

Απλά χρησιμοποιήστε μισή μπάρα 
του πηλού μας (~25 γραμμάρια), με 
την μη αποξεστική δράση, δουλέψτε 
την στα χέρια σας μέχρι να γίνει 

Ατέλειες κάτω από την επιφάνεια
ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ

ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΟΞΙΔΩΣΕΙΣ ΚΗΛΙΔΕΣ

ΒΕΡΝΙΚΙ

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ / ΑΣΤΑΡΙ

ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΑΝΕΛ

Συμβουλή: Όταν χρησιμο- 
ποιείτε την αλοιφή Ultimate 
Compound, εργαστείτε αντί- 
θετα με την κατεύθυνση της 
γρατσουνιάς και σε  ευθείες 
επικαλυπτόμενες γραμμές.
Πριν να επέμβετε πάνω σε μια 
γρατσουνιά, δοκιμάστε απλά με το 
νύχι αν μπορεί να απομακρυνθεί. 
Αν το νύχι σκοντάφτει στην γρα- 
τσουνιά, τότε πιθανότατα το ελάττωμα 
πρέπει να αφαιρεθεί με χρήση 
εργαλείου.

Συμβουλή: Το σπρέϋ τακτικής 
συντήρησης Quik Detailer μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό μέσο 
για την εφαρμογή πηλού. Αντιθέτως  
τα σπρέϋ Ultimate Quik Detailer και 
Gold Class Detailer ΔΕΝ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τέτοιο σκοπό.

Οι μικρές ατέλειες κάτω από την επιφάνεια 
του χρώματος, όπως επίμονες οξειδώσεις, 
στίγματα, σημάδια και γρατσουνιές, 
μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια 
χρησιμοποιώντας τις αλοιφές Meguiar’s® 
ScratchX™ 2.0, Swirl Remover ή Ultimate 
Compound, δίνοντας άψογο φινίρισμα πριν 
το γυάλισμα και το κέρωμα.

γωνίες και με διαφορετικές πηγές 
φωτός για να ανιχνεύσετε ατέλειες 
κάτω από την επιφάνεια, όπως 
οξειδώσεις ( θαμπάδα ), κηλίδες και 
λεπτές γρατσουνιές. 

Για να αφαιρέσετε γρατσουνιές και 
ολογράμματα, η Meguiar’s προτείνει να 
χρησιμοποιείσετε την αλοιφή Ultimate 
Compound. Αυτό το προϊόν χάρη στην 
νέα τεχνολογία μικρολειαντικών 
κόκκων, απομακρύνει επίμονες 
ατέλειες κάτω από την επιφάνεια του 
χρώματος, ενώ γυαλίζει την επιφάνεια 
με φινίρισμα καθρέπτη.
Η αλοιφή Ultimate Compound είναι η 
τέλεια λύση για να προετοιμάσετε την 
επιφάνεια του χρώματος αυτοκινήτου 
για το αγαπημένο σας κερί της 
Meguiar’s®.

ΒΕΡΝΙΚΙ
ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΨΕΚΑΣΤΕ ΜΕ
QUIK DETAILER®

ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ
MEGUIAR’S CLAY®

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

ΛΕΙΟ ΣΑΝ ΓΥΑΛΙ!
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ΚΕΡΩΜΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μόλις αφαιρεθούν οι ατέλειες, είναι 
σημαντικό να προστατέψετε την βαφή 
σας με κέρωμα. Χρησιμοποιείστε το 
κερί Ultimate Wax με Σφουγγάρι 
WRFF7 σε περιστροφικό τριβείο ή το 
πακέτο κερώματος DA Waxing Power 
Pack ή τον έκκεντρο αλοιφαδόρο 
MT310 DA Polisher με σφουγγάρι DFF5 
με μέτρια πίεση και ιδανική ταχύτητα 
1-3. Το κερί μπορεί να εφαρμοστεί 
σε ολόκληρο το αυτοκίνητο με ένα 
πέρασμα. 

χρησιμοποιήστε το σπρέϋ τακτικής συντήρησης Ultimate Quik Detailer με 
πανί μικροϊνών, για να αφαιρέσετε ελαφριές βρωμιές, δαχτυλικά αποτυπώματα 
και ρύπους.
Ελαφρώς ψεκάστε με το σπρέϋ πάνω στο πάνελ αυτοκινήτου, διπλώστε το πανί 
μικροϊνών στα 4 και σκουπίστε την επιφάνεια για να απομακρύνετε τους ρύπους. 
Αναποδογυρίστε το πανί και ξανακάνετε ένα πέρασμα. Αν είναι απαραίτητο,  
χρησιμοποιήστε πιο μπροστά τη βούρτσα σκόνης Versa Angle Body Duster. Πριν 
να χρησιμοποιήσετε τα πανιά ή πετσέτες , σιγουρευτείτε  ότι έχετε αφαιρέσει 
την ετικέτα τους, η οποία είναι σκληρή και μπορεί να προκαλέσει  γρατσουνιά 
στο χρώμα.Επίσης ξεκινήστε την εργασία,  αφού πρώτα έχετε βγάλει από  πάνω 
σας οποιοδήποτε κόσμημα ή ρολόϊ προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς.
Η εφαρμογή του κεριού Ultimate Wax παρέχει προστασία έναντι οξείδωσης, 
διάβρωσης, UV ακτινοβολία και φθορά της επιφάνειας. Ξεκινώντας από το 
καπώ του αυτοκινήτου, απλώστε το κερί πάνω στο αντίστοιχο σφουγγάρι. Ένα 
μικρό στάλαγμα προϊόντος στο μέγεθος μικρού νομίσματος είναι αρκετό για να 
καλύψει μισό καπώ στα περισσότερα αυτοκίνητα.Το κερί Ultimate Wax μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί περιοδικά ως κερί συντήρησης.

Αφήστε το κερί να «δέσει» και 
σκουπίστε με πανί μικροϊνών. Όταν 
χρησιμοποιείτε το πακέτο κερώματος 
DA Waxing Pack, απλώστε μικρή 
ποσότητα του κεριού Ultimate Wax στο 
σφουγγάρι. Όταν κερώνετε, χρειάζεται 
μόνο ελαφριά πίεση και φροντίστε να 
κρατάτε πάντα το σφουγγάρι σε πλήρη 
επίπεδη επαφή με την επιφάνεια.  
Συνεχίστε να συμπληρώνετε κερί πάνω 
στο σφουγγάρι, ωσότου το όχημα έχει 
μια  λεπτή λεία στρώση κεριού πάνω 
του. Χρησιμοποιείστε ξεχωριστό 
πανί μικροϊνών για να απομακρύνετε 
υπολείμματα κεριού. 
Ελέγξτε ότι το κερί έχει «δέσει» πλήρως 
και είναι έτοιμο προς αφαίρεση, 
περνώντας τα δάχτυλα σας κατά μήκος 
της περιοχής που έχετε κερώσει. Αν 
τα κατάλοιπα του  κεριού βγαίνουν 
καθαρά με το δάχτυλο σας, τότε το 
κερί είναι έτοιμο για αφαίρεση. Αν 
πασαλείφεται, τότε χρειάζεται να 
αφεθεί περισσότερο χρόνο. Για να 
διατηρήσετε το φινίρισμα ανάμεσα 
στα πλυσίματα του αυτοκινήτου, 

Συμβουλή: Το σπρέυ τακτικής συντήρησης Quik Detailer μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό μέσο για την εφαρμογή πηλού. Αντιθέτως 
τα σπρέυ Ultimate Quik Detailer και Gold Class Detailer ΔΕΝ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τέτοιο σκοπό.

Πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τους 
τροχούς, είναι σημαντικό οι ζάντες 
και οι σιαγόνες των φρένων να είναι 
σε δροσερή κατάσταση.Μην ψεκάζετε 
το καθαριστικό Hot Rims All Wheel & 
Tire Cleaner κατ’ευθείαν στις σιαγόνες, 
στους δίσκους και στα λάστιχα και 
σιγουρευτείτε ότι το καθαριστικό δεν 
στεγνώνει πάνω στις ζάντες.
Κρατήστε την φιάλη του καθαριστικού 
σε απόσταση 10-20 εκατοστά από τον 
τροχό και ψεκάστε από κάτω προς τα 
πάνω, προς αποφυγή σχηματισμού 
ραβδώσεων.
Αφού περιμένετε για ένα λεπτό, 
ξεπλύντε τα κατάλοιπα διεξοδικά. 
Επίμονες κηλίδες απαιτούν τη χρήση 
της βούρτσας Ultra-Safe Wheel Spoke 
Brush.Αν χρειαστεί, ξαναψεκάστε με 
το καθαριστικό Hot Rims All Wheel 
& Tire Cleaner. Σκουπίστε την ζάντα 
από πάνω προς τα κάτω Με πανί 
μικροϊνών ή 100% βαμβακερό, για να 
διασφαλίστε ότι ο τροχός είναι τελείως 
στεγνός.

Σε βερνικωμένες ζάντες κράματος, 
χρησιμοποιήστε κεριά όπως Ultimate 
Wax ή  NXT Tech Wax 2.0 για προστασία 
και καλή συντήρηση.
Μόλις τα ελαστικά στεγνώσουν, 
απλώστε το τζελ Endurance Tyre Gel  
με το σφουγγαράκι Tyre Dressing  
Applicator Pad για εύκολη εφαρμογή 
χωρίς πασάλειμμα.
Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το σπρέϋ 
Hot Shine Tire Spray, απλά ψεκάζοντας 
κατ’ευθείαν πάνω στα ελαστικά και 
είστε έτοιμοι.

Συμβουλή: Αφήστε όλα τα υλικά 
περιποίησης και συντήρησης 
ελαστικών να απορροφηθούν από 
τα ελαστικά, πριν ξεκινήσετε να 
οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια οι καθαροί τροχοί 
πρέπει πλέον να κερωθούν & να 
σφραγιστούν.Σε ζάντες χρωμίου ή 
αλουμινίου υψηλής στίλβωσης, η 
Meguiar’s προτείνει την πάστα NXT 
Metal Polysh ή την πάστα Finishing 
Metal Polish.Και οι δυο πάστες 
καθαρίζουν και προστατεύουν την 
ζάντα από το περιβάλλον.Απλώστε 
μικρή ποσότητα σε σφουγγαράκι και 
απλώστε μέσα στην ζάντα. Αφήστε 
την πάστα να «δέσει» και κατόπιν 
αφαιρέστε με πανί μικροϊνών ή με 
100% βαμβακερή πετσέτα.

ΤΡΟΧΟΙ
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Το σπρέϋ απόσμησης Meguiar’s 
Car Odor Eliminator αφαιρεί 
δυσάρεστες οσμές για πάντα, 
χάρη στην τεχνολογία μόνιμης 
ενθυλάκωσης οσμών, που 
πρωτοποριακά ανέπτυξε και 
τελειοποίησε η  Meguiar’s.
Ψεκάστε στο ύφασμα ή σε άλλο 
υλικό από απόσταση περίπου 
30 εκατοστών. Για καλύτερα 

αποτελέσματα, αφήστε το να 
δράσει μια ολόκληρη νύχτα.
Τα δερμάτινα καθίσματα & 
τελειώματα πρέπει να τα 
καθαρίζετε και να τα περιποιείστε 
τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.
Το καθαριστικό & μαλακτικό 
δέρματος Meguiar’s Gold Class 
Rich Leather Cleaner/Conditioner 
προσφέρει ασφαλή περιποίηση 
χωρίς να χρησιμοποιεί επιβλαβείς 
και σκληρούς διαλύτες.
Πριν να εφαρμόστε το προϊόν 

αυτό, φροντίστε να έχετε 
καθαρίσει με ηλεκτρική σκούπα, 
για να είναι σίγουρο ότι έχουν 
απομακρυνθεί  βρωμιές & σκόνες.
Εφαρμόστε στην συνέχεια το 
προϊόν με σφουγγάρι Even Coat™ 
Applicator Pad, δουλεύοντας το 
για περίπου 1 λεπτό.
Μόλις τελειώσετε, σκουπίστε τα 
υπολείμματα με πανί μικροϊνών 
Supreme Shine Microfibre ή με 
βαμβακερό πανί 100% Cotton 
Terry Towel. 

Το καθαριστικό σπρεϋ Meguiar’s 
Carpet & Interior Cleaner, είναι 
ιδανικό για αφαίρεση και των πιο 
δύσκολων λεκέδων σε ύφασμα, 
χωρίς να αποχρωματίζει την 
επιφάνεια. 
Πριν ψεκάστε με το καθαριστικό, 
φροντίστε να έχετε καθαρίσει με 
ηλεκτρική σκούπα τυχόν ρύπους 
και σκόνες. Ψεκάστε κατ’ευθείαν 
στην επιφάνεια και περιμένετε 
για περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
Κατόπιν σκουπίστε με  πανί 
μικροϊνών Supreme Shine 
Microfibre ή με 100% βαμβακερό 
πανί Cotton Terry Towel.

Τα σύγχρονο εσωτερικό μέρος των οχημάτων είναι κατασκευασμένο 
από πολλά διαφορετικά υλικά: πλαστικό, λάστιχο, δέρμα, ύφασμα, 
αλκαντάρα, ταπέτο και γυαλί.Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το 
κατάλληλο υλικό ανάλογα με την επιφάνεια.Μια ευέλικτη λύση είναι 
το καθαριστικό σπρέϋ Meguiar’s Quik Interior Detailer, που καθαρίζει 
και προστατεύει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες. Απλά απλώστε το 
υλικό στο σφουγγάρι μικροϊνών Even Coat™ Applicator Pad και απαλά 
εφαρμόστε πάνω στην επιφάνεια.
Αφαιρέστε πιθανά κατάλοιπα με πανί μικροϊνών Supreme Shine 
Microfibre.

Θα πρέπει να περιποιήστε τα εσωτερικά πλαστικά με καθαρισμό & 
προστασία τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο. Το προστατευτικό σπρέϋ 
Natural Shine της Meguiar’s περιέχει προστατευτικά συστατικά έναντι 
της ακτινοβολίας UV, για μείωση της ξήρανσης και του ξεθωριάσματος 
από την επίδραση του ηλίου. Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα του 
υλικού πάνω σε σφουγγάρι μικροϊνών Even Coat™ Applicator Pad 
και εφαρμόστε σε όλο το ταμπλώ.Σκουπίστε τα υπολείμματα με πανί 
μικροϊνών Supreme Shine Microfibre ή με 100% βαμβακερό πανί 
Cotton Terry Towel.

Συμβουλή: Στις πιο ευαίσθητες επιφάνειες όπως φόδρα οροφής, απλώστε 
σε νωπό πανί μικροϊνών μικρή ποσότητα από το καθαριστικό σπρέϋ  
Carpet & Interior Cleaner.
Μόλις καθαρίσει, διπλώστε το πανί και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα. 
Η χρήση πανιού βαμβακερού 100% ή από μικροϊνες αποτρέπει την 
δημιουργία σημαδιών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
DA POWER SYSTEM
Το σύστημα έκκεντρης  τριβής DA 
Power System είναι ένα εργαλείο 
που προσαρμόζεται σε δράπανο, 
γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα 
στο χειροκίνητο και μηχανοκίνητο 
γυάλισμα.Με το ηλεκτρικό σας 
κατσαβίδι γρήγορα και αποτε- 
λεσματικά αφαιρείτε ελαφριές ως 
και μέτριες ατέλειες, όπως ολο- 
γράμματα, οξειδώσεις και κηλίδες, 
εφαρμόζοντας γυαλιστικά υλικά και 
κεριά.
Απλά εισάγετε το έκκεντρο τριβείο 
στο δράπανο και ασφαλίστε σφιχτά. 
Για στίλβωση χρησιμοποιήστε μέ- 
τρια πίεση προς τα κάτω με 
αλληλοκαλυπτόμενες κινήσεις, κρα- 
τώντας συνέχεια το σφουγγάρι 
επίπεδο πάνω στο πάνελ του 
αυτοκινήτου.Διασφαλίστε ότι το 
κρατάτε κάθετα στην επιφάνεια 
για εξασφάλιση ομοιόμορφης 
καλυπτικότητας. Εργαστείτε σε 
μικρή επιφάνεια κάθε φορά, 

συμπληρώνοντας με υλικό, όσο 
χρειάζεται για να αφαιρεθούν οι 
ατέλειες.

DA POLISHER
Ο έκκεντρος αλοιφαδόρος Meguiar’s 
Dual Action ( διπλής δράσης ) είναι 
το κατάλληλο εργαλείο για εσάς είτε 
είστε εποχιακός επαγγελματίας είτε 
περιστασιακός χρήστης, εφόσον 
θέλετε να επιτύχετε ποιοτικά απο- 
τελέσματα χωρίς σημάδια.
Ο συγκεκριμένος αλοιφαδόρος 
μειώνει σημαντικά το χρόνο εφαρ- 
μογής στο χρώμα προϊόντων καθαρι- 
σμού, γυαλίσματος και προστασίας, 
και βελτιώνει το αποτέλεσμα σε 
σχέση με εφαρμογή με το χέρι. Χάρη 
στην διπλή δράση του (περιστροφική 
και παλμική) δεν χρειάζεται σε 
καμμία περίπτωση να ανησυχείτε 
μήπως κάψετε το χρώμα.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι για 
να πετύχετε ολοκληρωτική αφαίρεση 
γρατσουνιάς, πρέπει το βερνίκι να 
«φαγωθεί» ως το κατωτάτο επίπεδο 
της γρατσουνιάς.Μερικές φορές 
συμβαίνει οι πολύ βαθιές ατέλειες να 
αφαιρούνται μόνο με περιστροφικό 
εργαλείο ή με επαναβαφή.
Σιγουρευτείτε ότι το όχημα είναι 
επιμελώς πλυμένο και στεγνωμένο 
πριν από το γυάλισμα με αλοιφαδό- 
ρο. Αν υπάρχουν ρύποι πάνω στην 
επιφάνεια, αφαιρέστε τους με τα 
συστήματα πηλού, που παρου- 
σιάζονται στην ενότητα «Καθαρισμός 
& Προετοιμασία».Αυτό θα διασφα- 
λίσει ότι η επιφάνεια του χρώματος  
μπορεί να αξιολογηθεί σωστά και 
συνεπώς να επιλεγεί το κατάλληλο 
προϊόν για εφαρμογή.
Πριν την εφαρμογή υλικού πάνω στο 
σφουγγάρι, ψεκάστε μικρή ποσότητα 
από το σπρέϋ τακτικής συντήρησης 
Quik Detailer για να λιπάνετε το 
σφουγγάρι.Στη συνέχεια απλώστε 
σε σχήμα Χ πάνω στο σφουγγάρι την 
αλοιφή Ultimate Compound ή την 
αλοιφή Swirl Remover.
Ο αλοιφαδόρος πρέπει πάντα να 
παίρνει εμπρός και να σταματά πάνω 
στην επιφάνεια του χρώματος, για να 

αποφύγετε πιτσιλιές από το υλικό 
εφαρμογής.
Είναι προτιμότερο να εκτελείτε 
την εφαρμογή σταδιακά σε μικρές 
επιφάνειες, από το να επιχειρήσετε 
να εργαστείτε σε όλο το όχημα με ένα 
πέρασμα. Εργαστείτε σε επιφάνεια 
περίπου 50x50cm με αργές και 
επικαλυπτόμενες κινήσεις, ωσότου 
το αποτύπωμα του υλικού πάνω στην 
επιφάνεια γίνει ομιχλώδες.
Σκουπίστε τα υπολείμματα με 
πανί μικροϊνών Supreme Shine 
Microfibre κι αν είναι  απαραίτητο 
λόγω δυσκολίας ψεκάστε πάνω 
στο πάνελ με το σπρέϋ τακτικής 
συντήρησης Quik Detailer.Ελέγξτε 
ξανά την ατέλεια και επαναλάβετε την 
διαδικασία ωσότου απομακρυνθεί 
τελείως η ατέλεια.
Δεν χρειάζεται να ασκήσετε καμμία 
πίεση στην κεφαλή του αλοιφαδόρου, 
απλά χρησιμοποιήστε την χειρολαβή 
για να καθοδηγήσετε και να στα- 
θεροποιήσετε τον αλοιφαδόρο 
Meguiar’s Dual Action Polisher.
Αφού αφαιρεθούν οι ατέλειες, είναι 
σημαντικό να προβείτε στη συνέχεια 
σε κέρωμα για την προστασία του 
χρώματος.To κέρωμα γίνεται σε 
ολόκληρο το αυτοκίνητο με ένα 
πέρασμα. Η ιδανική ρύθμιση ταχύ- 
τητας για το κέρωμα είναι στις ταχύ- 
τητες  1-3 του αλοιφαδόρου.
Αφήστε το κερί να «δέσει» και κατόπιν 
σκουπίστε με πανί μικροϊνών.

Συμβουλή: Αφαιρέστε τυχόν 
υπολείμματα προϊόντος με την 
πετσέτα μικροϊνών της Meguiar’s 
πρίν να εφαρμόσετε γυαλιστικές 
αλοιφές ή κεριά.

Συμβουλή: Όλη η δουλειά πρέπει 
να διεξάγεται πάνω σε δροσερή 
επιφάνεια χρώματος και μέσα σε 
κατάλληλο χώρο εργασίας. Όλες 
οι τεχνικές που αναφέρονται, 
μπορούν να εφαρμοστούν σε 
οποιοδήποτε  τύπο χρώματος ή σε 
χρώμα για σκάφη (gel coat).
Με μία λάμπα αλογόνου φαίνονται 
καλύτερα οι ατέλειες.Επίσης 
είναι σημαντικό να θυμάστε να 
τοποθετείτε το καλώδιο πάνω στον 
ώμο σας, κατά την εργασία, για να 
μην σέρνεται πάνω στο χρώμα.

Τα παραπάνω διαγράμματα δείχνουν τις καλύτερες κινήσεις 
εφαρμογής με τον ΜΤ310 έκκεντρο αλοιφαδόρο  ή το DA Power 
System σύστημα έκκεντρης τριβής της Meguiar’s .
  
1. Ξεκινήστε να δουλεύετε την επιφάνεια με επικαλυπτόμενες 
οριζόντιες κινήσεις.
2. Συνεχίστε με επικαλυπτόμενες κάθετες κινήσεις.
3. Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 & 2, το πάνελ πρέπει να έχει 
την όψη πλέγματος, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο διάγραμμα.
4. Στο τρίτο βήμα εντείνεται η εφαρμογή για πλήρη αφαίρεση 
των ατελειών.
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X1180EU 19 6 ..................................

X2000EU 4, 19 6 ..................................

X2010EU 18 6 ..................................

X2020EU  18 6 ..................................

X2100 4 6 ..................................

X3002EU  4 6 ..................................

X3003 4 a ..................................

X3070 19 6 ..................................

X3080EU 19 6 ..................................

X3090 15 6 ..................................
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ

Μητροδώρου 4 & Γεμίνου 2, Τ.Κ. 10441 (Ακαδημία Πλάτωνος, Λεωφ. Αθηνών)
Τηλ.: 210 88 26 569, 210 88 24 205, Fax: 210 88 32 052

e-mail: meguiars@neottia.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ν. Ουρανού 7 & Λήμνου 10, T.K. 54627 (Περιοχή FIX, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Τηλ.: 2310 520 155, 2310 514 013, Fax: 2310 524 169
e-mail: info@meguiars.gr

www.meguiars.gr


