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ΑΞΕΟΤΑΡ ΚΑΙ ΒΟΤΡΣΕ DETAILING 

ACCS90 

Βουρτςάκι detailing 
Ιδανικό για λεπτομερι κακαριςμό του εςωτερικοφ κι εξωτερικοφ του 

αυτοκινιτου. Δεν αφινει γρατηουνιζσ και μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί 

πολλζσ φορζσ χωρίσ να φκείρεται. Κακαρίηει ρόδεσ, κονςόλεσ, λεπτομζρειεσ ςτο 

ταμπλό και πολλά άλλα. 

 

ACCS31 

Βοφρτςα κακαριςμοφ τροχϊν και μθχανισ 
Συνκετικι βοφρτςα ιδανικι για βακφ κακαριςμό των τροχϊν. Απομακρφνει 

αποτελεςματικά τθ βρωμιά και τθ ςκόνθ από τα φρζνα χωρίσ να φκείρει τισ 

γυαλιςμζνεσ ρόδεσ. Προςαρμόηεται εφκολα ςτο ςχιμα των τροχϊν 

προςφζροντασ μζγιςτο αποτζλεςμα. 

 

ACC_991  

Βοφρτςα κακαριςμοφ ςφουγγαριϊν γυαλίςματοσ 
Κακαρίηει και απομακρφνει αποτελεςματικά τα υπολείμματα αλοιφϊν και κεριϊν 

από τα ςφουγγάρια γυαλίςματοσ, επαναφζροντάσ τα ςτθν αρχικι τουσ μορφι.  

 

 

ACC_608  

Red Rocket βοφρτςα 
Η Red Rocket Brush είναι μια ευζλικτθ βοφρτςα που κακαρίηει, χωρίσ να αφινει 

γρατηουνιζσ, τα δφςκολα προςβάςιμα μζρθ του αυτοκινιτου, όπωσ οι τροχοί. 

 

 

ACC_113C  

Σφουγγαράκι UFO εφαρμογισ κεριϊν και αλοιφϊν 

Το κόκκινο ςφουγγαράκι κεριϊν και αλοιφϊν UFO είναι ςχεδιαςμζνο ειδικά για 

τα φωτεινά και ανοιχτόχρωμα αυτοκίνθτα. Απλϊνει ομοιόμορφα τα premium 

κεριά Chemical Guys, τισ αλοιφζσ, τα ςφραγιςτικά και τα γυαλιςτικά επάνω ςε 

οποιαδιποτε επιφάνεια του αυτοκινιτου.  
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ACC_G09 

Ειδικι βοφρτςα για τροχοφσ και χϊρο μθχανισ 
Ιδανικι βοφρτςα με κοντό χεροφλι για τον κακαριςμό δφςκολων ςθμείων, όπωσ 

το φτερό και οι λεπτομζρειεσ ςτουσ τροχοφσ. Προςεγγίηει εφκολα τα ςθμεία 

ανάμεςα ςτον τροχό και τθ ηάντα. 

 

 

ACC202 

Επαγγελματικι βοφρτςα κακαριςμοφ 
Επαγγελματικι βοφρτςα κακαριςμοφ για τα εςωτερικά και τα εξωτερικά μζρθ του 

αυτοκινιτου. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πατάκια, κακίςματα, υφάςματα, 

βινφλιο και πολλά άλλα. 

 

 

ACC_S94 

Βοφρτςα κακαριςμοφ για οροφζσ Cabrio και δζρμα 
Ειδικι βοφρτςα για τον κακαριςμό οροφισ Cabrio με το ειδικό κακαριςτικό Top 

Cleaner και για κακαριςμό των δερμάτινων κακιςμάτων με το ειδικό κακαριςτικό 

για δζρμα Leather Cleaner. 

 

 

ACC201 

Βοφρτςα ταπετςαρίασ με προζκταςθ  

Κίτρινθ, μεςαίασ ιςχφοσ, βοφρτςα με  προζκταςθ για τρυπάνι. Ιδανικι για 

γριγορο και αποτελεςματικό κακαριςμό των υφαςμάτινων κακιςμάτων, 

ταπετςαριϊν και μοκετϊν. Εφαρμόηει ςε οποιοδιποτε τρυπάνι γριγορα και 

εφκολα. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με το Chemical Guys Fabric Clean Carpet ι το 

Lightning Fast Carpet. 

 

 

ACCG01 

Βοφρτςα για τον χϊρο μθχανισ και τροχοφσ 
Ιδανικι για κακαριςμό δφςκολα προςβάςιμων ςθμείων, όπωσ το φτερό και οι 

λεπτομζρειεσ ςτουσ τροχοφσ. Χάρθ ςτον ειδικό ςπαςτό κορμό του προςεγγίηει 

εφκολα τα δφςκολα ςθμεία ανάμεςα ςτον τροχό και τθν ηάντα, και απομακρφνει 

τισ βρωμιζσ, αφινοντασ ανζπαφθ όποια εργαςία γυαλίςματοσ ζχει προθγθκεί. 
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ACC406 

Σετ για λεπτομερι κακαριςμό 
Σετ από τρεισ βοφρτςεσ με διαφορετικζσ άκρεσ για λεπτομερι κακαριςμό, ακόμα 

και των πιο δφςκολων και λεπτϊν περιοχϊν, όπωσ είναι ο εξαεριςμόσ του 

κλιματιςτικοφ, τα κουμπιά του ραδιοφϊνου και πολλά άλλα. Κατάλλθλο για το 

εςωτερικό και το εξωτερικό του αυτοκινιτου. 

 

ACC137 

Μπουκάλια ανάμιξθσ 
Άδεια μπουκάλια Chemical Guys ανάμιξθσ και αραίωςθσ υγρϊν. Διαφανι για να 

ξεχωρίηει τόςο θ ποςότθτα, όςο και το χρϊμα του υγροφ και με ζνδειξθ 

μζτρθςθσ. Χωρθτικότθτα 473ml.  

 

ΠΕΣΕΣΕ, ΑΞΕΟΤΑΡ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ & APPLICATORS  

MIC29702  

Σφουγγάρι μικροϊνϊν εςωτερικισ χριςθσ (ςετ 2τμχ) 
Μαλακό ςφουγγαράκι καταςκευαςμζνο από εξαιρετικά μαλακζσ μικροϊνεσ 70/30. 

Δεν δθμιουργεί γδαρςίματα και γρατηουνιζσ. Ιδανικό για τθν εφαρμογι sealant, 

κεριοφ, αλοιφισ & detailing spray ςε οποιαδιποτε επιφάνεια. Ανκεκτικόσ 

πυρινασ  αφροφ, εφκολοσ ςτο κράτθμα. Διαςτάςεισ: 7,56Χ12,6 Χ5cm. 

 

ACC_300 

Κυματιςτό ςφουγγάρι τροχϊν 
Ελαςτικό κυματιςτό ςφουγγάρι για λάςτιχα. Ιδανικό για όλα τα ελαςτικά είτε 

χαμθλοφ προφίλ ι μεγάλα ελαςτικά «εκτόσ δρόμου». Λόγω του ειδικοφ 

εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ του μειϊνει τα ςταξίματα, ενϊ ςυγκρατεί πολφ αφρό 

και νερό. Χρθςιμοποιείται ςε εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιφάνειεσ του τροχοφ. 

Πλζνεται και επαναχρθςιμοποιείται. Διαςτάςεισ 10Χ10 cm. 

 

ACC144 

Γάντι πλυςίματοσ 
Βελοφδινο γάντι πλυςίματοσ αυτοκινιτου, ανκεκτικό, χωρίσ να αφινει 

γρατηουνιζσ. Καταςκευαςμζνο από μαλακι ςυνκετικι γοφνα. Κρατάει μεγάλθ 

ποςότθτα αφροφ και νεροφ. Η ανκεκτικι και ελαςτικι μανςζτα, κρατά το γάντι 

ςτακερό ςτο χζρι. Εργονομικά ςχεδιαςμζνο για εφκολθ εφαρμογι. Πλζνεται ςτο 

πλυντιριο. 
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MIC_493 

Γάντι πλυςίματοσ μικροϊνϊν Scratch-Free 
Γάντι πλυςίματοσ μικροϊνϊν υψθλισ ποιότθτασ για τθν αποφυγι μικρϊν 

γρατηουνιϊν. Εξαιρετικά βελοφδινο & απαλό. Ιδιαίτερα απορροφθτικό. Χωρίσ 

χνοφδι, με μικροϊνεσ 70/30 για τθν αποφυγι γρατηουνιϊν. Ανκεκτικι ελαςτικι 

μανςζτα διπλισ ραφισ. Απαλό ςτο χρϊμα, ςκλθρό ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

βρωμιάσ. Πλζνεται ςτο πλυντιριο. Ιδανικό για το πλφςιμο οποιουδιποτε 

αυτοκινιτου, φορτθγοφ, τροχόςπιτου ι ρυμουλκοφμενου. 

 

 

MIC_494 

Γάντι μικροϊνϊν 3 εφαρμογϊν 
Γάντι πλυςίματοσ μικροϊνϊν υψθλισ ποιότθτασ για τθν αποφυγι μικρϊν 

γρατηουνιϊν. Τρεισ ξεχωριςτζσ επιφάνειεσ πλυςίματοσ για κάκε λεπτομζρεια. Οι 

κίτρινεσ και γκρι πλευρζσ είναι ιδανικζσ για χρϊμα, μζταλλο, τηάμι και πλαςτικά. 

Η πλαϊνι πλευρά Bug Mesh χρθςιμοποιείται για κακαριςμό πιτςιλιϊν, ρετςινιοφ 

και πίςςασ από ευαίςκθτεσ περιοχζσ. Ανκεκτικι ελαςτικι μανςζτα  για εφκολθ 

εφαρμογι. Πλζνεται ςτο πλυντιριο. 

 

 

MIC510 

Γάντι-βοθκόσ Λεπτομεροφσ Περιποίθςθσ 
Το κατάλλθλο γάντι για κακαριςμό και λεπτομερι περιποίθςθ. Ευζλικτο και 

ικανό να κακαρίςει όλεσ τισ περιοχζσ, κακϊσ το ςχιμα του διαμορφϊνεται 

ςφμφωνα με το ςχιμα του χεριοφ και τθσ περιοχισ προσ κακαριςμό. Ο τζλειοσ 

τρόποσ για το κακάριςμα του πίςω μζρουσ των τροχϊν και άλλων ςθμείων που 

κανονικά είναι δφςβατοι. 

 

 

MIC_491 
Multi-fiber Χνουδωτό Γάντι Πλυςίματοσ Μικροινϊν 
Χνουδωτό γάντι κακαριςμοφ με μαλακζσ μικροΐνεσ για τθν προςταςία του 

χρϊματοσ. Παγιδεφει τα ςωματίδια βρωμιάσ και κρατάει περιςςότερο τθν 

ςαπουνάδα, αποτρζποντασ ζτςι τυχόν γρατςοφνιςμα τθσ επιφάνειασ. 
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MIC499 

Γάντι Πλυςίματοσ  Μικροϊνϊν για Μεγάλα Οχιματα  
Γάντι πλυςίματοσ με μεγάλθ επιφάνεια βελοφδινων μικροϊνϊν τα οποία 

μαγνθτίηουν τυχόν υπολείμματα ςκόνθσ, χϊματοσ και βρωμιάσ χωρίσ να 

χαράςςουν ι να δθμιουργοφν ολογράμματα ςτθν επιφάνεια του αυτοκινιτου. 

Ιδανικό για γριγορο κακαριςμό πολφ μεγάλων οχθμάτων.  
 

MIC702 

Κίτρινθ πικζ πετςζτα ςτεγνϊματοσ 
Μεγάλθ, απαλι, κίτρινθ πικζ πετςζτα ςτεγνϊματοσ καταςκευαςμζνθ από 

μικροῒνεσ 70/30. Χάρθ ςτο ςχιμα τθσ και το μζγεκόσ τθσ μπορεί να ςτεγνϊςει 

αποτελεςματικά ζνα ολόκλθρο SUV. Διαςτάςεισ: 89x66cm 

 

 

MIC708 

Γαλάηια πικζ πετςζτα μικροϊνϊν για τηάμια 
Μεγάλθ, απαλι, γαλάηια πικζ πετςζτα για τα τηάμια καταςκευαςμζνθ από 

μικροῒνεσ 70/30. Στεγνϊνει γριγορα τθν επιφάνεια χωρίσ να αφινει γραμμζσ και  

ςθμάδια.  Διαςτάςεισ: 41x69cm. 

 

    MICMYELLOW03 
Επαγγελματικι κίτρινθ πετςζτα μικροϊνϊν (ςετ των 3 

τμχ) 
Απορροφθτικι, μαλακι πετςζτα μικροϊνϊν για ςκοφπιςμα χωρίσ γρατηουνιζσ. 

Ιδανικι για ςτζγνωμα και κακάριςμα εςωτερικϊν χϊρων, ταπετςαριϊν και 

πλαςτικϊν. Παγιδεφει τα υπολείμματα τθσ βρωμιάσ που ζχουν μείνει χωρίσ να 

δθμιουργεί γρατηουνιζσ. Αφαιρεί γριγορα το νερό, τα κακαριςτικά, υπολείμματα 

αλοιφϊν και κεριϊν, τθ ςκόνθ, τθ βρωμιά κ.α. Καταςκευαςμζνθ από εξαιρετικά 

μαλακζσ μικροΐνεσ 70/30. Διαςτάςεισ: 40x40cm. 

 

MIC34603 & MIC34803 

Πετςζτα μικροϊνϊν (ςετ των 3 τμχ) πράςινο & μωβ  
Πολφ απαλι πετςζτα μικροϊνϊν για τθν αποφυγι των γρατηουνιϊν ςτθν 

επιφάνεια του αυτοκινιτου. Ειδικά ςχεδιαςμζνθ για ευαίςκθτεσ επιφάνειεσ. 

Παγιδεφει τυχόν βρωμιζσ και ρφπουσ που ξζφυγαν από το πλφςιμο του 

αυτοκινιτου. Διαςτάςεισ: 40x40cm. 
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MIC_881 

Χονδρι πορτοκαλί πετςζτα μικροϊνϊν 
Ιδιαίτερα μαλακι, βελοφδινθ πετςζτα ςτεγνϊματοσ για τθν αποφυγι 

γδαρςιμάτων. Χάρθ ςτισ διαςτάςεισ τθσ, 86,4cm x 63,5 cm, κεωρείται αρκετι για 

να ςτεγνϊςει ζνα ολόκλθρο SUV. Δφο βελοφδινεσ όψεισ για απεριόριςτθ ευελιξία. 

Καταςκευαςμζνθ από μικροΐνεσ 70/30. Οι απαλζσ άκρεσ τθσ μειϊνουν 

περαιτζρω τθν πικανότθτα γρατηουνιάσ. Το φωτεινό πορτοκαλί χρϊμα τονίηει τθ 

βρωμιά και λειτουργεί ςαν οδθγόσ αποφυγισ γδαρςίματοσ. 

 

CWS_201_16 

Microfiber wash απορρυπαντικό για πετςζτεσ (473ml) 
To κακαριςτικό για πετςζτεσ μικροϊνϊν Microfiber Wash διατθρεί τισ πετςζτεσ 

κακαρζσ και ςτο μζγιςτο τθσ απόδοςθσ τουσ. Η ςυχνι χριςθ του Microfiber Wash 

εξαςφαλίηει τθν απορροφθτικότθτα και απαλότθτα των πετςετϊν. Απομακρφνει, 

επίςθσ, τα βακτιρια και τα λάδια τα οποία δεν φεφγουν με μια απλι πλφςθ. Τα 

υπολείμματα κεριϊν, αλοιφϊν, ςφραγιςτικϊν, dressing ςυςςωρεφονται ςτισ 

πετςζτεσ, μειϊνοντασ ζτςι τθν απόδοςθ τουσ, τθν απορροφθτικότθτα τουσ και τθν 

απαλότθτά τουσ. 

 

 

DIRTTRAP 

Πλζγμα παγίδευςθσ βρωμιάσ 
Παγιδεφει τθ βρωμιά ςτο κάτω μζροσ οποιουδιποτε κουβά πλυςίματοσ. Η 

επιφάνεια του πλζγματοσ αφαιρεί τθ βρωμιά από το γάντι ι το ςφουγγάρι. 

Κακαρίηει γάντια, βοφρτςεσ και άλλα αξεςουάρ πλυςίματοσ. Διατίκεται ςε μαφρο, 

κόκκινο και πράςινο χρϊμα. 

 
 

 

ACC106 

Διαφανισ κουβάσ ανκεκτικοφ τφπου με λογότυπο 

CHEMICAL GUYS (17lt) 
Πλαςτικόσ, διαφανισ κουβάσ από ανκεκτικό υλικό. Οι εςωτερικζσ του διαςτάςεισ 

είναι ειδικά προςαρμοςμζνεσ για να εφαρμόηει ςωςτά με το πλζγμα παγίδευςθσ 

βρωμιάσ. 30% παχφτεροσ από τουσ ςυνθκιςμζνουσ κάδουσ. Συμβατόσ με όλα τα 

αξεςουάρ. 

 



Chemical Guys Greece - Alexport Company 

 
 

7 
 

 

ACC1001R 

Επαγγελματικι τροχιλατθ βάςθ για κουβά(17lt) 
Η επαγγελματικι βάςθ Creeper Dolly κάνει ευκολότερθ τθ δουλειά ςασ δίνοντασ 

τουσ τροχοφσ ςτον κουβά ςασ. Μετακινιςτε το κουβά ςασ εφκολα και γριγορα 

για να είναι πάντα δίπλα ςασ. Αντζχει βάροσ ζωσ και 136kg . 

 

 

 

ACC_326 

Αφροποιθτισ Πλυςίματοσ Foam Blaster 6  
Γριγορο και εφκολο πλφςιμο οχθμάτων με πλοφςιο αφρό και χωρίσ τρίψιμο. 

Συνδζεται με λάςτιχο νεροφ και εκτοξεφει πλοφςιο αφρό. Συςτινεται για πλφςιμο 

με τθ μζκοδο δφο κουβάδων.  

 

 

 

 

 

EQP323 

Αφροποιθτισ Πλυςίματοσ Foam Blaster R1 
Ο Foam Blaster R1 είναι ζνασ αφροποιθτισ για πλφςθ χωρίσ τθν χριςθ πλυςτικοφ 

μθχανιματοσ. Εφκολθ ςφνδεςθ με λάςτιχο νεροφ και ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ του 

αφροφ. Παράγει πλοφςιο αφρό, μετακινεί τθ βρωμιά, το γράςο και τθ ςκόνθ 

χωρίσ τρίψιμο. Χρειάηεται ελάχιςτθ πίεςθ. 

 

 

CLY_402 

Αργιλικό τακάκι Medium Grey 
Μθ λειαντικό medium αργιλικό τακάκι για επαναφορά ομοιόμορφθσ γυαλάδασ 

ςτισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ. Αςφαλζσ για χριςθ ςε οποιοδιποτε γυαλιςτερό ι 

διαφανζσ μζροσ: βαφι, γυαλί, διαφανι πλαςτικά, γυαλιςμζνα μζταλλα, ίνεσ 

άνκρακα και πολλά άλλα. Κατάλλθλο για επιφάνειεσ οι οποίεσ ζχουν καιρό να 

κακαριςτοφν με πθλό. Εφκολο ςτθ χριςθ: ψεκάςτε το Clay Luber και ςτθ ςυνζχεια 

ςκουπίςτε με το Clay Bar. 

 

 



Chemical Guys Greece - Alexport Company 

 
 

8 
 

CLY_400 

Αργιλικό τακάκι Light/Medium Yellow 
Μθ λειαντικό light/medium αργιλικό τακάκι για αφαίρεςθ επιφανειακισ βρωμιάσ 

και επαναφορά φυςικισ γυαλάδασ. Αςφαλζσ για χριςθ ςε οποιοδιποτε 

γυαλιςτερό ι διαφανζσ μζροσ: βαφι, γυαλί, διαφανι πλαςτικά, γυαλιςμζνα 

μζταλλα, ίνεσ άνκρακα και πολλά άλλα. Προετοιμάηει τισ επιφάνειεσ για πιο 

κακαρά αποτελζςματα γυαλίςματοσ και μακροχρόνια αντοχι του κερϊματοσ. 

Εφκολο ςτθ χριςθ: ψεκάςτε το ClayLuber και ςτθ ςυνζχεια ςκουπίςτε με το Clay 

Bar. 

 

 

WAC_CLY_100_16 

Συνκετικό λιπαντικό για αργιλικά τακάκια (473ml) 
Το Clay Luber λιπαίνει τθν επιφάνεια και μειϊνει τθν τριβι επιτρζποντασ ςτο 

αργιλικό τακάκι να γλιςτράει αποτελεςματικά ςτθν επιφάνεια. Λειτουργεί με 

οποιοδιποτε αργιλικό τακάκι. Ψεκάςτε ςτισ ςκλθρζσ επιφάνειεσ και 

χρθςιμοποιιςτε το πριν από κάκε εργαςία γυαλίςματοσ. 

 

 
 

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ 
 

BUF501220  

TORQ 10 FX Ηλεκτρικόσ ζκκεντροσ αλοιφαδόροσ, 

ζκκεντρο 8mm 
Ο TORQ 10 FX είναι ζνασ ζκκεντροσ αλοιφαδόροσ που προςφζρει ταχφτθτα, 

ζλεγχο και ακρίβεια για τισ πιο απαιτθτικζσ εργαςίεσ. Εφαρμογι κεριϊν και 

ςφραγιςτικϊν ςε χαμθλζσ ςτροφζσ, ενϊ αφαίρεςθ ψιλϊν γρατηουνιϊν και 

"αραχνϊν" ςε υψθλότερεσ ςτροφζσ. Διακζτει ψθφιακό ρυκμιςτι και οκόνθ για 

τον χειριςμό των 7 ταχυτιτων του κινθτιρα 700W.  

Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Ιςχφσ: 700W 

Στροφζσ: 2500-5500 RPM 

Διάμετροσ βάςθσ: 125 mm 

Διάμετροσ ςφουγγαριοφ: 130-150 mm 

Βάροσ: 2.5 kg 

Ζκκεντρο: 8 mm 
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BUF503220  

TORQ X Ηλεκτρικόσ ζκκεντροσ αλοιφαδόροσ, ζκκεντρο 

8mm 
Ο αλοιφαδόροσ TORQ X απευκφνεται ακόμα και ςε αρχάριουσ χριςτεσ. Εφκολοσ 

ςτθ χριςθ, ιδανικόσ για γυάλιςμα αυτοκινιτου, αφαίρεςθ γρατηουνιϊν και 

«αραχνϊν». Επιπλζον, είναι κατάλλθλοσ για εφαρμογι κεριϊν, επαναφορά 

φαναριϊν και κακάριςμα των μοκετϊν. Διακζτει δυνατό κινθτιρα 680W, με 

ζκκεντρο 8mm και εργονομικό design για γριγορα και ξεκοφραςτα 

αποτελζςματα. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Ιςχφσ: 680W 

Στροφζσ: 1200-4200 RPM 

Διάμετροσ βάςθσ: 125 mm 

Διάμετροσ ςφουγγαριοφ: 130-150 mm 

Βάροσ: 2.95 kg 

Ζκκεντρο: 8 mm 

 

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΑΠΟΜΗΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ  
 

AIR22904  

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Pina Colada 

(118ml) 
Ιδιαίτερο εξωτικό άρωμα «Pina Colada». Τα αρϊματα χϊρου με βάςθ το νερό, 

δεν λεκιάηουν υφάςματα, χαλιά ι ταπετςαρίεσ. Εξαλείφει τισ οςμζσ και μειϊνει 

τισ καινοφριεσ με τθν πάροδο του χρόνου. Είναι ζτοιμο για χριςθ. Μπορεί όμωσ 

και να αραιωκεί. 

 

AIR23604 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Καφζσ (118ml) 
Αφινει τθν μυρωδιά του αχνιςτοφ καφζ δθμιουργϊντασ μια ευχάριςτθ 

ατμόςφαιρα. Εξολοκρεφει τισ δυςάρεςτεσ οςμζσ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα 

πατάκια, τα κακίςματα και τθν οροφι του αυτοκινιτου. 
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AIR22504 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Καρποφηι 

(118ml) 
Ζνα αρωματικό το οποίο κα κρατιςει ηωντανι τθν ανάμνθςθ του καλοκαιριοφ 

όλο το χρόνο. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα πατάκια, τθν οροφι, τα κακίςματα, 

το ταμπλό αφινοντασ  μοναδικό άρωμα φρζςκου καρπουηιοφ. 

 

AIR23004 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Morning Wood 

(118ml) 
Το αρωματικό Morning Wood απευκφνεται ςτουσ φυςιολάτρεσ που δεν μποροφν 

να κρατθκοφν μακριά από τθν εξοχι. Θυμίηει το αναηωογονθτικό άρωμα του 

δάςουσ, κακϊσ ζχει νότεσ από πεφκο, κζδρο και ςανταλόξυλο. Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςτα πατάκια, τα κακίςματα και τθν οροφι του αυτοκινιτου. 

 

 

AIR23104 & AIR23116 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Βανίλια (118ml 

& 473ml) 
Το αρωματικό παγωτό βανίλια διαχζει τθ γεφςθ του παγωτοφ ςτο αυτοκίνθτό 

ςασ. Το αποτζλεςμα είναι ζνα γλυκό και ταυτόχρονα λουλουδζνιο άρωμα που 

εξιτάρει τισ αιςκιςεισ και ανοίγει τθν όρεξθ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα 

πατάκια, τα κακίςματα και τθν οροφι του αυτοκινιτου. 

 

AIR_101_16 & AIR_101_04  

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου New Car Smell 

(118ml & 473ml) 
Δθμιουργεί άρωμα ολοκαίνουργιου αυτοκινιτου. Φρεςκάρει τισ ταπετςαρίεσ, τα 

κακίςματα, τα πατάκια και καταπολεμά τισ οςμζσ. Σταδιακά αποτρζπει τθν 

εμφάνιςθ νζων οςμϊν. Κατάλλθλο για χριςθ ςτο αυτοκίνθτο, ςπίτι, τροχόςπιτο, 

ςκάφοσ, γραφείο ι άλλο κοινόχρθςτο χϊρο. Ζτοιμο προσ χριςθ. Μπορεί όμωσ 

και να αραιωκεί. 
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AIR_221_16 & AIR_221_04  

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Τςιχλόφουςκα 

(118ml & 473ml) 
Αφινει αίςκθςθ τςιχλόφουςκασ. Εξαλείφει τισ οςμζσ και μειϊνει τισ καινοφριεσ 

οςμζσ με τθν πάροδο του χρόνου. Διαρκεί 5 φορζσ περιςςότερο από τα 

ςυμβατικά αρωματικά.  

 

AIR_069_16 & AIR_069_04 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Smell of 

Success (118ml & 473ml) 
Το best seller αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου "Stripper Scent" είναι 

πλζον διακζςιμο ςε ανανεωμζνθ ςυςκευαςία! Ανικει ςτθ ςειρά προϊόντων 

"Signature" τθσ Chemical Guys. Ανανεωμζνθ εμφάνιςθ -  ίδιο άρωμα. 

 

AIR23204 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Zesty lemon 

lime (118ml) 
Το κατάλλθλο αρωματικό για τθν απομάκρυνςθ κάκε δυςάρεςτθσ μυρωδιάσ ςτο 

αυτοκίνθτο. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα πατάκια, ςτα κακίςματα, ςτθν οροφι 

και το ταμπλό, χαρίηοντασ ςτο εςωτερικό το χαρακτθριςτικό άρωμα φρεςκάδασ 

που μόνο το lime και το λεμόνι μποροφν να προςφζρουν. 

 

AIR_102_16 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Leather Scent 

(473ml) 
Προςδίδει άρωμα καινοφριου, φρζςκου και πολυτελζσ δζρματοσ και δθμιουργεί 

αίςκθςθ καινοφριου αυτοκινιτου και δερμάτινων επιφανειϊν. Φρεςκάρει τον 

αζρα, καταςτρζφει και αποτρζπει τθν εμφάνιςθ νζων οςμϊν. Κατάλλθλο για 

χριςθ ςτο αυτοκίνθτο, το ςπίτι, το τροχόςπιτο, το ςκάφοσ, το γραφείο ι άλλο 

κοινόχρθςτο χϊρο. Ζτοιμο προσ χριςθ. Μπορεί και να αραιωκεί. 
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AIR_220_16 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Πεπόνι (473ml) 
Αποςμθτικό χϊρου με άρωμα πεπόνι. Τα αρϊματα χϊρου με βάςθ το νερό, δεν 

λεκιάηουν υφάςματα, χαλιά ι ταπετςαρίεσ. Εξαλείφει τισ οςμζσ και ςταδιακά 

μειϊνει τθ δθμιουργία καινοφριων. Είναι ζτοιμο για χριςθ. Μπορεί όμωσ και να 

αραιωκεί. 

 
 
 
 

AIR_224_16 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Black Frost 

(473ml) 
Αφινει ζνα άρωμα κολόνιασ. Τα αρϊματα χϊρου με βάςθ το νερό, δεν λεκιάηουν 

υφάςματα, χαλιά ι ταπετςαρίεσ. Εξαλείφει τισ οςμζσ και μειϊνει τθ δθμιουργία 

καινοφριων. Είναι ζτοιμο για χριςθ. Μπορεί όμωσ και να αραιωκεί. 

 

AIR23516 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου JDM Squash 

(473ml) 
Αφινει μια γλυκιά μυρωδιά κίτρου & ςαπουνιοφ. Φρεςκάρει τον αζρα και 

αποτρζπει τθν επανεμφάνιςθ οςμϊν. Τα φυςικά ζνηυμα καταςτρζφουν τισ οςμζσ. 

Χρθςιμοποιιςτε το ςτο αυτοκίνθτο, ςτο ςπίτι, ςτο γραφείο. 

 

 

AIR25004 & AIR25016 

Αρωματικό και αποςμθτικό αυτοκινιτου Fresh Fade 

(118ml) 
Το κατάλλθλο αρωματικό για τθν απομάκρυνςθ κάκε δυςάρεςτθσ μυρωδιάσ. 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα πατάκια, ςτα κακίςματα, ςτθν οροφι και το 

ταμπλό, χαρίηοντασ ςτο εςωτερικό το χαρακτθριςτικό άρωμα barber shop. 

Αφινει ζνα άρωμα αφροφ ξυρίςματοσ, ςαπουνιοφ και δζρματοσ. 
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ΑΞΕΟΤΑΡ ΚΑΙ ΑΛΟΙΦΕ ΓΤΑΛΙΜΑΣΟ  

 

BUF_301_16 

Λιπαντικό ςφουγγαριϊν γυαλίςματοσ  
Προετοιμάηει τα ςφουγγάρια γυαλίςματοσ για χριςθ και άριςτα αποτελζςματα. 

Δθμιουργεί το κατάλλθλο περιβάλλουν λίπανςθσ για να επεκτακεί ο χρόνοσ 

εργαςίασ γυαλίςματοσ. Μειϊνει τθ ςυγκζντρωςθ πολλισ ςκόνθσ και τθ 

δθμιουργία υπολειμμάτων. Λειτουργεί ςε όλα τα αφρϊδθ ςφουγγάρια, 

μικροϊνϊν, αλλά και μάλλινα. 

 
 

BUF_333_16 

Κακαριςτικό ςφουγγαριϊν και γοφνινων δίςκων 
Κακαριςτικό Polishing Pad Cleaner με βάςθ τα εςπεριδοειδι. Κακαρίηει και 
αναηωογονεί  τα ςφουγγάρια και τουσ γοφνινουσ δίςκουσ. Εμποδίηει το παλιό 
κερί και τισ αλοιφζσ να ςτεγνϊςουν μζςα ςτθν επιφάνεια. Διαςφαλίηει ότι τα 
αποτελζςματά τουσ διαρκοφν περιςςότερο και αποδίδουν καλφτερα.  
 
 

BUFX112HEX6 & BUFX112HEX5 

Σφουγγάρι γυαλίςματοσ μζτριο-ςκλθρό Hex-Logic 

Quantum 
Τα πορτοκαλί ςφουγγάρια Quantum αφαιροφν μζτριεσ ζωσ βαριζσ γρατηουνιζσ,  

ςτροβιλιςμοφσ, οξειδϊςεισ και κθλίδεσ νεροφ από βαμμζνεσ επιφάνειεσ. 

Συνδυάηονται με ελαφριά αλοιφι γυαλίςματοσ όπωσ θ V36 ι μίασ κίνθςθσ 

αλοιφι όπωσ θ VSS Scratch & Swirl Remover.  

 

BUFX113HEX6 & BUFX113HEX5 

Σφουγγάρι γυαλίςματοσ ςκλθρό Hex-Logic Quantum 
Τα πράςινα ςφουγγάρια Quantum αφαιροφν τα ςτίγματα, τισ γρατηουνιζσ, τθν 

οξείδωςθ και τισ κθλίδεσ νεροφ από τισ βαμμζνεσ επιφάνειεσ, ενϊ βελτιϊνουν και 

αποκακιςτοφν τθν γυαλάδα και τθν λάμψθ. Είναι ιδανικά για τισ αλοιφζσ ενόσ 

βιματοσ όπωσ θ VSS Scratch & Swirl Remover και θ V4 All In One Polish & Sealant.  
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BUFX114HEX6 & BUFX114HEX5 

Σφουγγάρι γυαλίςματοσ μαλακό-μεςαίο Hex-Logic 

Quantum 
Τα λευκά ςφουγγάρια Quantum αποκακιςτοφν τθν βακιά γυαλάδα και τθν 

λάμψθ ςτισ βαμμζνεσ επιφάνειεσ. Συνδυάηονται με τθν αλοιφι φινιρίςματοσ V38 

ι τθν κοπτικι V36, μετά τθν αφαίρεςθ ζντονων ςθμαδιϊν και γρατηουνιϊν με 

ςκλθρότερα ςφουγγάρια.  

 

BUFX117HEX6 & BUFX117HEX5 

Σφουγγάρι γυαλίςματοσ πολφ μαλακό Hex-Logic 

Quantum 
Τα κόκκινα ςφουγγάρια Quantum απλϊνουν τζλεια το ςτρϊμα του sealant ι του 

κεριοφ πάνω ςε ευαίςκθτεσ, βαμμζνεσ επιφάνειεσ. Συνδυάηονται 

αποτελεςματικά με το JetSeal, M-Seal ι Wet Wax. Ανικουν ςτθν κατθγορία 

ςφουγγαριϊν φινιρίςματοσ. Δεν είναι κοπτικά και δεν αφαιροφν το χρϊμα. 

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με ζκκεντρο αλοιφαδόρο. 

 

GAP_V32_16 

Extreme κοπτικι αλοιφι 
Αφαιρεί τα βακιά ςτροβιλίςματα, τισ γρατηουνιζσ, τθν οξείδωςθ και τθν 

ελαττωματικι βαφι. Δθμιουργεί τζλειο υπόςτρωμα για το τελικό γυάλιςμα. 

Σχεδιαςμζνο για κεραμικά και ςκλθρά βερνίκια. Τεχνολογία μικρό-λείανςθσ για 

απόλυτθ ακρίβεια. Δυνατότθτα απόλυτου αποτελζςματοσ ςτο υψθλότερο 

επίπεδο κοπισ. Αφαιρεί τισ γρατηουνιζσ από τρίψιμο λειαντικοφ 1200-1500. 

Σχεδιαςμζνο για χριςθ με όλουσ τουσ αλοιφαδόρουσ. 

 

GAP_V34_16 

Υβριδικι γυαλιςτικι μεςαία αλοιφι 
Αφαιρεί τα βακιά ςτροβιλίςματα, τισ γρατηουνιζσ, τθν οξείδωςθ και τθν 

ελαττωματικι βαφι. Δθμιουργεί τζλειο υπόςτρωμα για το τελικό γυάλιςμα. 

Σχεδιαςμζνο για κεραμικά και ςκλθρά βερνίκια. Τεχνολογία μικρό-λείανςθσ για 

απόλυτθ ακρίβεια. Δυνατότθτα απόλυτου αποτελζςματοσ ςτο υψθλότερο 

επίπεδο κοπισ. Αφαιρεί τισ γρατηουνιζσ από τρίψιμο λειαντικοφ 1500-2000. 

Σχεδιαςμζνο για χριςθ με όλουσ τουσ αλοιφαδόρουσ. 
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GAP_V36_16 

Ψιλι γυαλιςτικι αλοιφι 
Αφαιρεί τισ ελαφριζσ ζωσ μζτριεσ γρατηουνιζσ, τουσ ςτροβιλιςμοφσ, τθν οξείδωςθ 

και τθν ελαττωματικι βαφι. Εφαρμόηεται είτε ςαν γυάλιςμα ενόσ βιματοσ, ι 

δθμιουργεί το τζλειο υπόςτρωμα για το τελικό γυάλιςμα. Ιςορροπία μεταξφ 

κοπτικισ και γυαλιςτικισ δφναμθσ για τισ περιςςότερεσ επιφάνειεσ. Τεχνολογία 

μικρό-λείανςθσ για απόλυτθ ακρίβεια. Αφαιρεί τισ γρατηουνιζσ από τρίψιμο 

λειαντικοφ 2000-2500. Σχεδιαςμζνο για χριςθ με όλουσ τουσ αλοιφαδόρουσ. 
 

 

GAP_V38_16 

Γυαλιςτικι αλοιφι τελικοφ φινιρίςματοσ 
Δθμιουργεί εξαιρετικό αποτζλεςμα ςτο χρϊμα ακολουκϊντασ τα βιματα 

κοπτικισ και γυαλιςτικισ διαδικαςίασ. Ενιςχφει τθ ςτιλπνότθτα, το βάκοσ και τθν 

αντανάκλαςθ. Αφαιρεί ελαφριζσ, γρατηουνιζσ και ολογράμματα. Προςφζρει 

ανϊτατα αποτελζςματα χωρίσ κρυφζσ κθλίδεσ. Αφαιρεί τισ γρατηουνιζσ από 

τρίψιμο λειαντικοφ 2500-3000. 

 
 

GAP_618_16 

Αλοιφι γυαλίςματοσ 
Αλοιφι γυαλίςματοσ για όλα τα χρϊματα αυτοκινιτων. Γεμίηει τισ μικρζσ 

αραχνοειδείσ γρατηουνιζσ. Προςκζτει επιπλζον γυαλάδα & λάμψθ και δίνει τθν 

εντφπωςθ του φρεςκοβαμμζνου αυτοκινιτου. Τα φίλτρα UVA/UVB διατθροφν 

τθν εμφάνιςθ του χρϊματοσ. Εφαρμόηεται με το χζρι ι με αλοιφαδόρο. 

 

 

 

GAP_619_16 

Black Light κρζμα γυαλίςματοσ 
Ειδικά ςχεδιαςμζνθ κρζμα γυαλίςματοσ για μαφρα και ςκουρόχρωμα αυτοκίνθτα. 

Βελτιϊνει τθ γυαλάδα και προςδίδει εφζ αντανάκλαςθσ. Ιςχυρι ανκεκτικότθτα, 

ευκολία εφαρμογισ και με αντιςτατικι ιδιότθτα. Αφινει ζνα υπζροχο φινίριςμα 

αυτοκινιτου. Προςτατεφει από τθν ακτινοβολία του θλίου, κακϊσ διακζτει 

premium φίλτρα UV. Εφκολθ εφαρμογι με το χζρι ι με αλοιφαδόρο. 
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GAP_620_16 

White Light κρζμα γυαλίςματοσ 
Ειδικά ςχεδιαςμζνθ κρζμα γυαλίςματοσ για λευκά και ανοιχτόχρωμα αυτοκίνθτα. 

Βελτιωτικό ςτιλπνότθτασ με λαμπερι λάμψθ, το οποίο δθμιουργεί ζνα φωτεινό 

φινίριςμα. Αςφαλισ για όλουσ τουσ τφπουσ χρωμάτων. Εφκολθ εφαρμογι με το 

χζρι ι τον αλοιφαδόρο. 

 

 

COM_129_16 

Αλοιφι VSS One-Step Scratch & Swirl Remover  
Η αλοιφι VSS One-Step Scratch & Swirl Remover αφαιρεί εφκολα και γριγορα 

γρατςουνιζσ, ολογράμματα και ατζλειεσ βαφισ. Ζπειτα προςδίδει ζνα τελικό 

φινίριςμα ςτθν επιφάνεια, ενιςχφοντασ τθν αντανάκλαςθ, μόνο ςε ζνα βιμα. 

Ιδανικό για οχιματα με μικρά ζωσ μζτρια ςθμάδια και κατάλλθλο για όλα τα 

χρϊματα. 

 

ΚΕΡΙΑ/ΦΡΑΓΙΣΙΚΑ ΓΤΑΛΙΜΑΣΟ & ΠΡΕΙ DETAILING  
 

WAC20616 

Slick Finish κερί φινιρίςματοσ  
Επαγγελματικό κερί από Carnauba με φυςικά ςυςτατικά, για κακαριςμό 

χρϊματοσ και ελαφρϊσ λειαντικι δράςθ για επαναφορά τθσ γυαλάδασ και 

λάμψθσ. Αφαιρεί μικρζσ γρατηουνιζσ και λεκζδεσ, οξειδϊςεισ και άλλεσ ατζλειεσ. 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με το χζρι ι με αλοιφαδόρο με μαλακό ςφουγγάρι. 

Εφκολο ςτθν εφαρμογι.  

 

WAC20716 

Carbon Flex Vitalize γριγορο detailing ςπρζι 
Το Vitalize είναι ζνα γριγορο ςπρζι ειδικά ςχεδιαςμζνο για να κακαρίηει, να 

προςτατεφει, να ςυντθρεί και να ενιςχφει τισ προςτατευτικζσ επιςτρϊςεισ από 

κεραμικά ι καρμπόν. Αφαιρεί τυχόν κθλίδεσ και απωκεί το νερό και τισ βρϊμεσ. 
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WAC20816 

Activate ςτιγμιαίο προςτατευτικό ςπρζι 
Το Activate αποτελεί το πιο εφκολο προςτατευτικό ςπρζι χρϊματοσ για ιςχυρι 

προςταςία και υψθλι γυαλάδα. Ζχει άμεςα αποτελζςματα και ιδιαίτερα εφκολθ 

χριςθ. Με τθν πρϊτθ εφαρμογι προςδίδει ςτθν επιφάνειασ το wet look εφζ. 

Εξαιρετικό απωκθτικό νεροφ και ςκόνθσ. 

 

WAC20916 

Στιγμιαίο προςτατευτικό κερί Insta Wax 
Φυςικό κερί από Carnauba, ιδανικό για όλα τα χρϊματα. Προςτατεφει τα 

χρϊματα από τθ ρφπανςθ, τα ζντομα, τα περιττϊματα πουλιϊν και τισ κθλίδεσ 

νεροφ. Προςδίδει μία φυςικι γυαλάδα και λάμψθ, κακϊσ και wet look 

αποτζλεςμα. Προςφζρει ιςχυρι προςταςία από τισ ακτίνεσ UV. Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και ςε επιφάνειεσ όπωσ: γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο και τροχοφσ. 

 

WAC21316 

Wet wax, κεράςι 
Το κερί από βραηιλιάνικθ Carnauba με άρωμα κεράςι, προςδίδει ςε όλα τα 

χρϊματα αξεπζραςτθ γυαλάδα και ιςχυρι προςταςία από τουσ ρφπουσ και τισ 

βρωμιζσ. Προςτατεφει αποτελεςματικά από τισ ακτίνεσ UV, αποτρζποντασ τον 

αποχρωματιςμό του αυτοκινιτου. Μπορεί να εφαρμοςτεί ακόμα και ςε 

γυαλιςμζνεσ ηάντεσ για να ςφραγίςει τθ γυαλάδα. 

 

WAC21516 

Κερί carnauba ςε ςπρζι, μπανάνα 
Ζνα γριγορο και αποτελεςματικό κερί από Carnauba με άρωμα μπανάνασ. 

Προςτατεφει τισ επιφάνειεσ από τθ μόλυνςθ και τισ κθλίδεσ νεροφ. Προςδίδει ςτισ 

επιφάνειεσ λάμψθ και εφζ αντανάκλαςθσ, τα οποία διαρκοφν για μινεσ. Εφκολο 

ςτθ χριςθ και παρζχει όμοια προςταςία με αυτι των κεριϊν ςε μορφι πάςτασ. 
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WAC_201_16 

Κερί Butter wax 
Κερί από 100% Carnauba. Γριγορο ςτθ χριςθ του κακϊσ δίνει αποτελζςματα 

λάμψθσ μζςα ςε λίγα λεπτά. Προςτατεφει αποτελεςματικά από τισ ακτίνεσ UV.  Η 

επίςτρωςθ που δθμιουργεί προςτατεφει τθν επιφάνεια από το νερό, τα 

περιττϊματα πουλιϊν, το ρετςίνι  και ελαφριζσ γρατηουνιζσ.  
 

 

WAC_114_16 

Κερί P40 ςε ςπρζι 
Κερί ψεκαςμοφ για γριγορθ εφαρμογι με carnauba. Λιπαίνει και κακαρίηει χωρίσ 

να χαράηει τθν επιφάνεια και προςτατεφει από τισ ακτίνεσ UV. Δίνει αποτζλεςμα 

φρεςκογυαλιςμζνθσ επιφάνειασ ςε οποιοδιποτε χρϊμα βαφισ. Αφαιρεί εφκολα 

βρωμιά, ςκόνθ, δακτυλικά αποτυπϊματα, κθλίδεσ νεροφ, περιττϊματα πουλιϊν, 

εντόμων, κ.α. Πζρα από τα παραπάνω, λειτουργεί και ωσ λιπαντικό για αργιλικό 

τακάκι.  

 

WAC_202_16 

Speed Wipe detailer, κεράςι 
Ιδανικό για όλεσ τισ βαμμζνεσ επιφάνειεσ. Εφαρμόηεται εφκολα με ψεκαςμό και 

είναι αντιςτατικό. Παρζχει υψθλι προςταςία και προςδίδει απωκθτικι δφναμθ 

ενάντια ςτο νερό που διαρκεί για εβδομάδεσ.  Με άρωμα κεράςι. Προςτατεφει 

από τισ ακτίνεσ UV και ενιςχφει τθν λάμψθ και τθν προςταςία. Αφαιρεί βρωμιά, 

ςκόνθ, δακτυλικά αποτυπϊματα και κθλίδεσ νεροφ. 

 

WAC_118_16 

Jet Seal προςτατευτικό βαφισ 
Παρζχει ανκεκτικι προςταςία ακόμα και από τα ςκλθρότερα ςτοιχεία. Η 

φόρμουλα ςυνκετικοφ κεριοφ με πολυμερι ςυςτατικά νανοτεχνολογίασ που 

διακζτει, οδθγεί ςε μακροχρόνια διάρκεια των αποτελεςμάτων του. 

Συγκεκριμζνα, τα αποτελζςματά του διαρκοφν ζωσ 12 μινεσ με μία μόνο 

εφαρμογι. Αντιμετωπίηει και καταπολεμά τθν υπεριϊδθ θλιακι ακτινοβολία, τθν 

ρφπανςθ, τισ κθλίδεσ νεροφ, τα περιττϊματα πτθνϊν. Ενιςχφει τθν γυαλάδα ςε 

όλα τα χρϊματα βαφισ. Προςτατεφει και ενιςχφει το γυαλιςτερό φινίριςμα 

βαφισ ςτο γυαλί, τα διαφανι πλαςτικά, το γυαλιςμζνο μζταλλο, τισ ίνεσ 

άνκρακα, κ.α. Εφκολο ςτθ χριςθ με το χζρι ι με τον αλοιφαδόρο. Χριςθ με 

απαλό ςφουγγάρι ι ςφουγγαράκι μικροϊνϊν.  
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WAC_313 

Ειδικό κερί για ανοιχτόχρωμα αυτοκίνθτα 
Ειδικά ςχεδιαςμζνθ φόρμουλα για λευκζσ και ανοιχτόχρωμεσ βαφζσ. Μζγιςτθ 

λάμψθ και διαφγεια. Ανκεκτικι προςταςία από τθ ρφπανςθ, τθ μόλυνςθ, τισ 

ακτίνεσ UV, το ξεκϊριαςμα και τθν αλλαγι απόχρωςθσ. Βοθκά ςτθν αφαίρεςθ 

λεκζδων και τθν οξείδωςθ. Η ειδικι ςφςταςθ του αναδεικνφει τθν λάμψθ του 

κακαροφ λευκοφ χρϊματοσ 

 

WAC_400 

Black Pearl κερί για ςκουρόχρωμα αυτοκίνθτα 
Λευκό κερί από 53% carnauba Βραηιλίασ. Ιδανικι λφςθ για ςκοφρα χρϊματα, 

μεταλλικά χρϊματα και χρϊματα πζρλασ. Διακζτει ιδιαίτερο μίγμα ελαίων και 

πολυμερϊν υγρϊν κρυςτάλλων. Στθ ςυςκευαςία περιλαμβάνονται δφο 

ςφουγγάρια εφαρμογισ. 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ  
CWS21216 

Hydrosuds High-Gloss κεραμικό ςαμπουάν με SiO2 
Το Hydrosuds High Gloss είναι ζνα ςαμπουάν με ουδζτερο pH και με SiO2 που 

παράγει απίςτευτο αφρό και δίνει ωσ αποτζλεςμα αξεπζραςτθ γυαλάδα. Παρζχει 

λάμψθ και προςταςία. Επαναφορτίηει τθν κεραμικι επίςτρωςθ του αυτοκινιτου 

ςασ. Ιδανικό για κεραμικζσ επιςτρϊςεισ. Μπορεί όμωσ να χρθςιμοποιθκεί και ςε 

αυτοκίνθτα χωρίσ κεραμικι επίςτρωςθ και να δθμιουργιςει υδροφοβικζσ 

ιδιότθτεσ. 

 

WAC23016 

Hydro Charge υδροφοβικό κεραμικό SiO2 ςφραγιςτικό 

ςε ςπρζι 
Το Hydro Charge είναι ζνα επαναςτατικό προϊόν, το οποίο επιτρζπει ςτον χριςτθ 

να δθμιουργιςει κεραμικι επίςτρωςθ ςτο όχθμά του εφκολα, χωρίσ τον χρόνο, το 

κόςτοσ και τθ δυςκολία που απαιτεί θ παραδοςιακι μζκοδοσ. Δθμιουργεί μία 

κεραμικι επίςτρωςθ επάνω ςτθν επιφάνεια, θ οποία απωκεί τα αιχμθρά 

ςωματίδια, το νερό και τθ ρφπανςθ. Αφινει βακιά, πλοφςια λάμψθ, αυξάνει τθν 

αίςκθςθ βάκουσ ςε όλα χρϊματα και παρζχει προςταςία ςτισ βαμμζνεσ 

επιφάνειεσ για ζωσ και 1 ζτοσ. Προςτατεφει το χρϊμα από τισ επιβλαβείσ ακτίνεσ 

UVA και UVB. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ ενίςχυςθ ςε ιδθ υπάρχουςεσ 

κεραμικζσ επικαλφψεισ.  
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WAC22916 

HydroSlick Intense Gloss SiO2 Κεραμικι Επίςτρωςθ 

Hyperwax 
Το HydroSlick είναι μια κεραμικι επίςτρωςθ ςε μορφι τηελ που παρζχει 

απαράμιλλθ προςταςία, λάμψθ και διαφγεια. Συνδυάηει τθν ευκολία χριςθσ 

λόγω τθσ μορφισ του με τα μακροχρόνια αποτελζςματα και τθν ζντονθ λάμψθ 

ενόσ κεραμικοφ. Χρθςιμοποιεί τθν τελευταία τεχνολογία τθσ γζλθσ SiO2 και δεν 

περιζχει κερί. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε μόνο του και όςο ςυχνά κζλετε, 

είτε ςε ςυνδυαςμό με το HydroCharge για πιο ζντονα αποτελζςματα. 

 

SPI22616 

HydroThread Κεραμικό Προςτατευτικό Υφαςμάτων και 

Απωκθτικό Λεκζδων  
Το HydroThread είναι μία εξαιρετικά υδροφοβικι κεραμικι επίςτρωςθ 

υφαςμάτων που παρζχει μακριάσ διάρκειασ προςταςία. Απωκεί το νερό και τουσ 

λεκζδεσ από τισ υφαςμάτινεσ επιφάνειεσ, χωρίσ να επθρεάηει τθν εμφάνιςθ τουσ. 

Σχθματίηει μια υδροφοβικι επίςτρωςθ τεχνολογίασ SiO2 που αναγκάηει το νερό 

και τουσ λεκζδεσ να απομακρυνκοφν από τθν επιφάνεια, χωρίσ να διειςδφςουν 

ςτισ ίνεσ του υφάςματοσ. Προςτατεφει και παρατείνει τθ διάρκεια ηωισ και 

εμφάνιςθσ των υφαςμάτων. Το HydroThread ζχει ωσ βάςθ το νερό και είναι 

άοςμο. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ  

 

CWS_995_16 

Κακαριςτικό για Ματ & Σατινζ Επιφάνειεσ  
Ειδικό ςαμπουάν για ματ βερνίκια και επιφάνειεσ βινυλίου. Κατάλλθλο για 

οποιαδιποτε μζκοδο πλυςίματοσ. Κακαρίηει, ενιςχφει και προςτατεφει τθν 

επιφάνεια. Τα πρόςκετα λιπαντικά ςυςτατικά του μειϊνουν τθν πικανότθτα του 

φαινομζνου τθσ «αράχνθσ» και των γρατηουνιϊν. Αφαιρεί τθ βρωμιά, τθ ςκόνθ, 

τα δακτυλικά αποτυπϊματα και πολλά άλλα. Δεν περιζχει ενιςχυτζσ ςτιλπνότθτασ 

ι κερί, οπότε εγγυάται ότι δεν κα προςκζςει ανεπικφμθτθ λάμψθ. 
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WAC_203_16 

Jet Seal Matte Κερί προςταςίασ για ματ χρϊμα και 

wrapping 
Παρζχει ανκεκτικι προςταςία ακόμα και από τα πιο ςκλθρά φαινόμενα. 

Σχεδιαςμζνο ειδικά για ματ τελειϊματα. Η ςφνκετθ φόρμουλα κεριοφ ζχει 

μακροχρόνια διάρκεια και παρζχει προςταςία και λάμψθ. Ενιςχφει τθν απόρριψθ 

των ςκλθρϊν υπεριωδϊν ακτινϊν UV, τθσ ρφπανςθσ, των υδάτινων κθλίδων, των 

ςκουπιδιϊν, των περιττωμάτων πτθνϊν και τθσ βρωμιάσ. Ιδανικό για ματ βαφζσ 

& βινυλίου. Βοθκάει ςτθν αποφυγι του ξεκωριάςματοσ και αποχρωματιςμοφ. 

Χριςθ με ςφουγγάρι ι πανί μικροϊνϊν.  

 

SPI_995_16 

Meticulous Matte detailing ςπρζι για ματ επιφάνειεσ 
Σπρζι για προςτατευτικό, γριγορο και λεπτομερι ψεκαςμό ςε ςατινζ και ματ 

χρϊματα, βερνίκια και πλαςτικά. Κακαρίηει, ενιςχφει και προςτατεφει τθν 

επιφάνεια. Η τεχνολογία ςτεγανοποίθςθσ ψεκαςμοφ που διακζτει, προςτατεφει 

από τθ μόλυνςθ. Αφαιρεί τθ βρωμιά, τθ ςκόνθ, τθ ρφπανςθ, τα δακτυλικά 

αποτυπϊματα. Δεν προκαλεί ραβδϊςεισ και παρζχει προςταςία από τθν 

υπεριϊδθ ακτινοβολία αποτρζποντασ ζτςι τθν εξαςκζνιςθ των υλικϊν. Δεν 

περιζχει κερί, διαλφτεσ ι ςιλικόνθ - δεν προςκζτει γυαλάδα. Λειτουργεί καλφτερα 

με πετςζτα μικροϊνϊν. 

 

 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΟΡΟΦΗ CABRIO 

SPI_192_16 

Ειδικό κακαριςτικό οροφισ Cabrio Top Cleaner 
Οι οροφζσ Cabrio είναι μία ιδιαίτερθ περίπτωςθ και χρειάηονται ειδικι 

μεταχείριςθ. Το κατάλλθλο κακαριςτικό κάνει πάντα τθ διαφορά και χαρίηει 

επαγγελματικά αποτελζςματα. Το ειδικό κακαριςτικό Top Cleaner κακαρίηει ςε 

βάκοσ και απομακρφνει κάκε είδουσ βρωμιά από ρφπουσ και κθλίδεσ. 

 

SPI_193_16  

Ειδικό προςτατευτικό οροφισ Cabrio 
Χρθςιμοποιείται μετά τθ χριςθ του κακαριςτικοφ οροφισ SPI_192_16. Αποτελεί 

ιςχυρό προςτατευτικό οροφισ cabrio, κακϊσ "ςφραγίηει" τθν δουλειά του 

κακαριςτικοφ και απωκεί νζεσ βρϊμεσ, ςκόνεσ και υγρά. 
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ  

SPI_208_16 

Leather Cleaner κακαριςτικό δζρματοσ 
Κακαρίηει ιπια χωρίσ να βλάπτει το δζρμα. Η ιςορροπθμζνθ φόρμουλα pH που 

διακζτει δεν χρωματίηει το δζρμα, οφτε αλλάηει τθν υφι του. Διατθρεί και 

προςτατεφει τθν αντοχι και τθν εμφάνιςθ του δζρματοσ. Διειςδφει ςτουσ πόρουσ 

για να αναςθκϊνει και να απομακρφνει τθν βρωμιά και τθ λιπαρότθτα. Δεν 

αφινει υπολείμματα και δεν καταπονεί τισ ραφζσ. 

 

SPI_401_16 

Leather Conditioner 
Διατθρεί και αποκακιςτά τισ δερμάτινεσ επιφάνειεσ. Ιδανικό για κακίςματα, 

χεροφλια κυρϊν και ταμπλό. Στεγνϊνει ςτθν εφαρμογι, χωρίσ να αφινει 

λιπαρότθτα. Συνδυαςμζνο με βιταμίνθ Ε και αλόθ για τθν ενυδάτωςθ και τθν 

κρζψθ του δζρματοσ. Εφαρμόηεται ςτα φυςικά και ςυνκετικά δζρματα. Επίςθσ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε δερμάτινα ζπιπλα, ταπετςαρίεσ, ενδφματα και 

αξεςουάρ. 

 

SPI_111_16 

Leather Serum 
Προςτατεφει το δζρμα από τθν UV ακτινοβολία, το ξεκϊριαςμα, τισ ρωγμζσ και τα 

χρϊματα για ζωσ και 16 μινεσ. Αποκακιςτά το ματάριςμα χωρίσ να αφινει 

λιπαρι αίςκθςθ. Η ανκεκτικι φόρμουλα επικάλυψθσ διειςδφει βακιά ςτουσ 

πόρουσ του δζρματοσ. Διατθρεί τα δερμάτινα κακίςματα, τισ πόρτεσ, τα ταμπλό 

και τισ κεντρικζσ κονςόλεσ καινοφργια. Εφαρμόηεται ςε φυςικό δζρμα, μοντζρνο 

ςφραγιςμζνο δζρμα και ςυνκετικό δζρμα βινυλίου. Ιδανικό για ταπετςαρίεσ 

αυτοκινιτων, ζπιπλα, ενδφματα, αξεςουάρ και πολλά άλλα. 

 

SPI_103_16 

Sprayable Leather κακαριςτικό και προςτατευτικό 

δζρματοσ 
Το Sprayable Leather είναι ζνα προϊόν all-in-one που κακαρίηει το δζρμα από 

τουσ ρφπουσ και κάκε είδουσ βρωμιά και ςτθ ςυνζχεια, χάρθ ςτθ βιταμίνθ Ε και 

τθν αλόθ ςυντθρεί και αποκακιςτά τθν απαλι αίςκθςθ. Περιζχει πρόπολθ θ 

οποία ςφραγίηει και προςτατεφει τθν πορϊδθ επιφάνεια του δζρματοσ από 

επιβλαβι ςτοιχεία. Προςτατεφει από τισ ακτίνεσ UV. 
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 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΠΟΤΑΝ  

WAC_808_16 

Hybrid V7 ςυνκετικό ςφραγιςτικό και κακαριςτικό 
Το Hybrid V7 είναι ζνα επαναςτατικό υλικό που ςυνδυάηει το ςφραγιςτικό με το 

quick detailer που δίνει τζλεια γυαλάδα με οπτικι διαφγεια. Αφαιρεί τισ 

δαχτυλιζσ, τθ ςκόνθ και τουσ ρφπουσ, ενϊ ταυτόχρονα δίνει γυαλάδα με μεγάλθ 

διάρκεια. Οι ιδιότθτεσ του V7 οφείλονται ςτθ νανοτεχνολογία και τεχνολογία 

rapid bond που επιτρζπει να χρθςιμοποιθκεί το προϊόν και για πλαςτικζσ ι 

ελαςτικζσ επιφάνειεσ, προςτατεφοντάσ τισ από τισ ακτίνεσ UV. 

 

WAC_707RU_16 

Ecosmart-RU γυαλιςτικό & κακαριςτικό χωρίσ νερό 
Το γυαλιςτικό και κακαριςτικό Ecosmart-RU προςδίδει εξαιρετικι λάμψθ και 

προςταςία που διαρκεί. Κακαρίηει χωρίσ τθ χριςθ νεροφ, γυαλίηει και 

προςτατεφει. Ιδανικό για όλα τα χρϊματα αυτοκινιτων ι μθχανισ. Δθμιουργεί 

γυαλάδα χωρίσ γρατηουνιζσ και ςτροβιλιςμοφσ. Είναι ζτοιμο για χριςθ. 

 

 

SPI_663_16 

Inner Clean Κακαριςτικό και προςτατευτικό εςωτερικοφ 

χϊρου 
Κακαριςτικό και προςτατευτικό για το εςωτερικό του αυτοκινιτου. Κατάλλθλο 

για όλεσ τισ επιφάνειεσ όπωσ τηάμια, δζρμα, βινφλιο, πλαςτικό, φφαςμα και ξφλο. 

Το Total Interior καλφπτει πλιρωσ όλεσ τισ ανάγκεσ του εςωτερικοφ του 

αυτοκινιτου. Ιδιαίτερα εφκολο ςτθ χριςθ του. Με φρζςκο άρωμα ανανά. 

 

 

SPI_993_16 

Nonsense αόρατο υπερκακαριςτικό 
Άχρωμο και άοςμο υπερκακαριςτικό. Δεν αφινει κακόλου υπολείμματα, χρϊμα 

ι οςμι. Λειτουργεί ςε εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ. Καταςτρζφει τθ 

βρωμιά. Κακαρίηει τα χαλιά, τα ελαςτικά, τουσ λεκζδεσ, τουσ κινθτιρεσ και πολλά 

άλλα. Διακζτει διαφανι τεχνολογία κακαριςμοφ. 
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CLD_101_16 & CLD_101  

All Clean Citrus υπερκακαριςτικό (473ml & 3,7Ltr) 
Ολοκλθρωμζνθ φόρμουλα κακαριςμοφ με βάςθ τα εςπεριδοειδι (κίτρο). 

Λειτουργεί τόςο ςτα εςωτερικά, όςο και ςτα εξωτερικά μζρθ των αυτοκινιτων. 

Καταςτρζφει τθ βρωμιά χάρθ ςτθν υψθλι δράςθ αφρίςματοσ, θ οποία αποκολλά 

τθν βρωμιά από τισ επιφάνειεσ. Φρζςκο άρωμα εςπεριδοειδϊν χωρίσ επιβλαβείσ 

χθμικζσ ανακυμιάςεισ. Μπορεί να αραιωκεί, ανάλογα τισ ανάγκεσ κακαριςμοφ. 

 

 

SPI22016 

Total Interior κακαριςτικό και προςτατευτικό 

εςωτερικοφ χϊρου 
Κακαριςτικό και προςτατευτικό εςωτερικοφ χϊρου. Κατάλλθλο για όλεσ τισ 

επιφάνειεσ όπωσ: τηάμια, δζρμα, βινφλιο, πλαςτικό, φφαςμα και ξφλο. Καλφπτει 

όλεσ τισ ανάγκεσ του εςωτερικοφ του οχιματοσ και προςτατεφει από τθν θλιακι 

ακτινοβολία. Το προϊόν αυτό δεν προςκζτει γυαλάδα και λάμψθ. Βελτιϊνει και 

αποκακιςτά τθν όψθ των επιφανειϊν. 

 

SPI_191_16 

Lightning Fast κακαριςτικό και προςτατευτικό μοκζτασ 
Κακαρίηει άμεςα τα υφάςματα. Ιςχυρό κακαριςτικό για αφαίρεςθ δφςκολων 

λεκζδων, ςθμαδιϊν και κθλίδων. Χρθςιμοποιείται είτε ωσ αυτόνομο κακαριςτικό 

ι ωσ υλικό προεργαςίασ για τθν περιποίθςθ χαλιϊν. Αφαιρεί τον καφζ, τθ λάςπθ, 

τθ βρωμιά, το χυμό, το κραςί, τα ζλαια και τουσ λεκζδεσ κατοικίδιων ηϊων. Η 

ςφςταςθ του επίςθσ, αφαιρεί επιμελϊσ τουσ επίμονεσ λεκζδεσ ςε υφάςματα, 

ταπετςαρίεσ, πάνελ κυρϊν, χαλιά και μοκζτεσ.  

 

SPI_210_16 

Fabric Guard προςτατευτικό υφαςμάτων 
Προςτατεφει τα υφάςματα από τουσ λεκζδεσ .Διατθρεί τθν αρχικι τουσ εμφάνιςθ 

και αίςκθςθ. Προςτατεφει από τθν θλιακι ακτινοβολία και το ξεκϊριαςμα και 

παρζχει ανκεκτικι μακροπρόκεςμθ προςταςία. Η νζα ανκεκτικι του φόρμουλα 

προςτατεφει όλο και περιςςότερο με κάκε εφαρμογι.  Βελτιωμζνθ ευελιξία για 

εςωτερικά και εξωτερικά υφάςματα και ταπετςαρίεσ. 
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CLD_700_16 

Mat Renew κακαριςτικό και προςτατευτικό για 

λαςτιχζνια πατάκια 
Κακαρίηει αποτελεςματικά τα λαςτιχζνια πατάκια αυτοκινιτου. Διατθρεί τθν 

αρχικι εμφάνιςθ και τθν αίςκθςθ καινοφριου. Προςτατεφει από ρωγμζσ και 

ξεκϊριαςμα. Δεν δθμιουργεί ολιςκθρι αίςκθςθ. Ματ εμφάνιςθ. 

 

CWS_207_16 

Extreme body wash κακαριςτικό αυτοκινιτου με κερί 
Ζνα premium ςαμπουάν αυτοκινιτου, αναμιγμζνο με δφο διαφορετικά κεριά για 

τθν επαναφορά τθσ γυαλάδασ και ενιςχυμζνθ προςταςία. Περιζχει φυςικό κερί 

carnauba και ςυνκετικό κερί για μεγαλφτερθ διάρκεια. Ιδανικό για το 

εβδομαδιαίο πλφςιμο του αυτοκινιτου, κακϊσ ζχει ιςορροπθμζνο PH. 

 

CWS_1010_16 

MAXI-SUDS II Grape ςαμπουάν, ςταφφλι 
To Maxi Suds II είναι από τα best seller ςαμπουάν τθσ Chemical Guys το οποίο 

απομακρφνει τθ βρωμιά και προςδίδει γυαλάδα χωρίσ να προκαλεί γρατηουνιζσ. 

Η αποτελεςματικότθτα του MaxiSuds II κρφβεται ςτο διογκωτικό αφρό που 

απελευκερϊνει φυςαλίδεσ και αναςθκϊνει αποτελεςματικά τισ βρωμιζσ. Η 

φόρμουλά του είναι απαλι με το χρϊμα και τα προςτατευτικά κεριά αλλά ςκλθρι 

με τουσ ρφπουσ. Πολφ ςυμπυκνωμζνο υλικό. 30 γραμμάρια αρκοφν για 5 γαλόνια 

νεροφ. Άρωμα ςταφφλι. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με αφροποιθτι και 

ςυςτινεται να γίνεται πλφςιμο με το ςφςτθμα "δφο κουβάδων". 

 

CWS_101_16 

MAXI-SUDS II Cherry ςαμπουάν, κεράςι 
To Maxi Suds II είναι από τα best seller ςαμπουάν τθσ Chemical Guys το οποίο 

απομακρφνει τθ βρωμιά και προςδίδει γυαλάδα χωρίσ να προκαλεί γρατηουνιζσ. 

Η αποτελεςματικότθτα του MaxiSuds II κρφβεται ςτο διογκωτικό αφρό που 

απελευκερϊνει φυςαλίδεσ και αναςθκϊνει αποτελεςματικά τισ βρωμιζσ. Η 

φόρμουλά του είναι απαλι με το χρϊμα και τα προςτατευτικά κεριά αλλά ςκλθρι 

με τουσ ρφπουσ. Πολφ ςυμπυκνωμζνο υλικό. 30 γραμμάρια αρκοφν για 5 γαλόνια 

νεροφ. Άρωμα κεράςι. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με αφροποιθτι και ςυςτινεται 

να γίνεται πλφςιμο με το ςφςτθμα "δφο κουβάδων". 
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CWS_110_16 

Honeydew κακαριςτικό για αυτόματα πλυντιρια 
Ανϊτερθσ ποιότθτασ κακαριςτικόσ αφρόσ με άρωμα πεπόνι. Προθγμζνθ 

τεχνολογία αφριςμοφ ςαπουνάδασ. Ιδανικό για πλφςιμο εξ αποςτάςεωσ με 

πιεςτικό και με τθ μζκοδο «δφο κουβάδων». Ιδανικό για πλφςιμο ςυντιρθςθσ. 

Ξεπλζνεται εφκολα χωρίσ υπολείμματα. Αςφαλζσ για κερωμζνεσ επιφάνειεσ. 

Αφαιρεί βρωμιζσ και διάφορα υπολείμματα. 

 

CWS_133_16 

Glossworkz ςαμπουάν γυαλάδασ 
Το Chemical Guys Gloss Workz Auto Wash είναι ζνα ςαμπουάν με ουδζτερο pH, 

το οποίο ενιςχφει τθν γυαλάδα, και προςφζρει αποτελζςματα χωρίσ γρατηουνιζσ 

χάρθ ςτθν απαλι λίπανςθ που πετυχαίνει. Είναι αςφαλζσ για τα κεριά και 

ςφραγιςτικά  και αποτελεί τθν ιδανικι λφςθ για το εβδομαδιαίο πλφςιμο του 

οχιματοσ και  τθ διατιρθςθ φρζςκιασ γυαλάδασ.  

 

CWS_619_16 

Black Light ςαμπουάν για ςκουρόχρωμα αυτοκίνθτα 
Ιδανικό ςαμπουάν για οχιματα μαφρου και ςκοφρου χρϊματοσ. Ιςορροπθμζνο 

αντιχαρακτικό pH, το οποίο δεν αφαιρεί το κζρωμα ι τισ ςτεγανοποιθμζνεσ 

επιφάνειεσ. Φόρμουλα για ιδιαίτερθ ςαπουνάδα και γυαλάδα. Premium 

κακαριςτικό ςαμπουάν για πλφςιμο αυτοκινιτων χωρίσ ςτίγματα. Ιδανικό για 

ςφςτθμα πλυςίματοσ "δφο κουβάδων" ι με πιςτόλι αφροφ. 

 

CWS_301_16 & CWS_301 

Citrus Wash & Gloss ςαμπουάν γυαλάδασ (473ml & 

3,7Ltr) 
Το Citrus Wash & Gloss με τθ φυςικι δφναμθ λεμονιοφ προςφζρει αξεπζραςτο 

αποτζλεςμα πλυςίματοσ. Ζχει εξαιρετικζσ κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ, κακϊσ και  

γυαλάδα που αφινει ςτθν επιφάνεια μετά το πλφςιμο. Υπερςυμπυκνωμζνο 

ςαμπουάν με φυςικά ςυςτατικά λεμονιοφ που διαςπάνε και αποκολλάνε  τθ 

βρωμιά και τουσ ρφπουσ. 
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CWS_402_16 & CWS_402 

Mr.Pink ςαμπουάν αυτοκινιτου (473ml & 3,7Ltr) 
Το Mr. Pink Super Suds Shampoo & Superior Surface Cleanser είναι ζνα best seller 

ςαμπουάν τθσ εταιρείασ που απομακρφνει τθ βρωμιά με τθ ςυνεχι δθμιουργία 

φυςαλίδων και δίνει γυαλάδα χωρίσ γρατηουνιζσ. Το Mr. Pink δεν βλάπτει τθ 

ςτρϊςθ κεριοφ του αυτοκινιτου και για αυτό το λόγο είναι ιδανικό για τθν 

εβδομαδιαία ςυντιρθςθ του οχιματόσ. Το ουδζτερο pH του επιτρζπει το 

πλφςιμο ακόμα και μζςα ςτον ιλιο. Ο πλοφςιοσ αφρόσ το κακιςτά τζλειο για 

χριςθ με πλυςτικά μθχανιματα και αφροποιθτζσ.  

CWS_808_16 

Hybrid V7 ςαμπουάν αυτοκινιτου με ενίςχυςθ 

γυαλάδασ 
Το Hybrid V7 είναι ζνα ςαμπουάν αυτοκινιτου με ζντονθ κακαριςτικι ιςχφ 

κατάλλθλο για το εβδομαδιαίο πλφςιμο. Διακζτει ενιςχυτικά γυαλάδασ για 

μεγιςτοποίθςθ τθσ λάμψθσ ενϊ παράλλθλα διατθρεί τυχόν κεριά, sealants και 

επιςτρϊςεισ. Παράγει πλοφςιο αφρό που απομακρφνει τθ βρωμιά και τθ 

ρφπανςθ χωρίσ να χρειάηεται πίεςθ ςτο κακάριςμα. Το Hybrid V07 χάρθ ςτθν 

τεχνολογία του ανυψϊνει και διαχωρίηει τθ βρωμιά από τα χρϊματα, 

επιτρζποντασ ςτο γάντι πλυςίματοσ να κακαρίηει αποτελεςματικά χωρίσ να 

δθμιουργεί άχνα και γρατςουνιζσ. 

 

CWS_801_16 

After Wash ςπρζι ςτεγνϊματοσ - γυαλίςματοσ 
Γριγορο και εφκολο ςτζγνωμα  με υβριδικι & υδροφοβικι τεχνολογία 

ςτεγνϊματοσ. Προςκζτει λίπανςθ για μείωςθ των γρατηουνιϊν και προςδίδει 

λάμψθ και γυαλάδα. Προςφζρει επιπλζον προςταςία. Χριςθ το μετά το πλφςιμο 

του αυτοκινιτου. 

ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΣΡΟΧΩΝ, ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΙΚΩΝ  

 

SPI21516 

Decon Pro Iron Remover κακαριςτικό τροχϊν 
Ζνα αποτελεςματικό και γριγορο κακαριςτικό τροχϊν. Αφαιρεί με επιτυχία τισ 

βρωμιζσ, τουσ ρφπουσ και τα υπολείμματα ςιδιρου που μαηεφονται ςτισ ηάντεσ 

και τουσ τροχοφσ. Ειδικά ςχεδιαςμζνο ϊςτε να απομακρφνει κάκε ίχνοσ ρφπανςθσ 

ςιδιρου, κακϊσ και τθν ςκόνθ φρζνων. 
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CLD_203_16 

Signature Series κακαριςτικό τροχϊν 
Κακαρίηει τθν ςυςςωρευμζνθ βρωμιά και αποβάλλει τθ ςκόνθ από τροχοφσ, 

φρζνα και αναρτιςεισ. Τα κακαριςτικά με βάςθ τα εςπεριδοειδι ειςχωροφν και 

καταςτρζφουν τουσ παχφρρευςτουσ ρφπουσ. Απαλι, αςφαλισ φόρμουλα για 

όλουσ τουσ τφπουσ τροχϊν, γυαλιςτερζσ βαμμζνεσ επιφάνειεσ, μζταλλα, χρϊμιο 

και καουτςοφκ. Αφαιρεί τθ βρωμιά και τα υπολείμματα από τα ελαςτικά.  

 

CLD_201_16 

Orange Degreaser κακαριςτικό κινθτιρα 
Επαγγελματικό κακαριςτικό κινθτιρα για δφςκολουσ ρφπουσ. Αφαιρεί 

αποτελεςματικά τθ βρωμιά, τθ γλίτςα, το ξεραμζνο γράςο και τθ ςκόνθ από τον 

κινθτιρα μθχανϊν και αυτοκινιτων. Τα κακαριςτικά με βάςθ τα εςπεριδοειδι 

ειςχωροφν και καταςτρζφουν τουσ παχφρρευςτουσ ρφπουσ. Ιδανικό για 

κακαριςμό κινθτιρων, τροχϊν, κόλων, μθχανθμάτων κι εργαλείων. 

 

CLD10516 

Sticky Citrus Κακαριςτικι γζλθ τροχϊν 
Παχφρευςτο κακαριςτικό για τουσ τροχοφσ και τισ ηάντεσ. Το Sticky Citrus 

προςκολλάται ςτουσ τροχοφσ και τθν επιφάνεια και δρα ωσ αναςταλτικόσ 

παράγοντασ για τθ δθμιουργία βρωμιάσ, ςκόνθσ και λαδιοφ. Κακαρίηει & 

απολυμαίνει αποτελεςματικά. Δθμιουργείται από φυςικά εκχυλίςματα 

εςπεριδοειδϊν και δεν περιζχει καυςτικά υλικά. Κατάλλθλο για όλουσ τουσ 

τφπουσ τροχϊν. 

 

 

CLD_997_16 

Diablo Gel κακαριςτικι γζλθ τροχϊν 
Αςφαλισ γζλθ για όλουσ τουσ τροχοφσ. Το οξυγόνο που περιζχει θ γζλθ 

ειςζρχεται ςτθν βρωμιά και τθν αποκολλά από τουσ τροχοφσ.  Ταυτόχρονα 

λιπαίνει τισ βοφρτςεσ κακαριςμοφ, ζτςι ϊςτε το τρίψιμο και ο κακαριςμόσ να μθν 

χαράςςουν τισ ευαίςκθτεσ επιφάνειεσ. 100% ιςορροπθμζνο και ουδζτερο pH. 
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TVD_104_16 

Bare Bones Under Carriage ςπρζι κόλων και φτερϊν 
Επαναφζρει τθν πλοφςια μαφρθ λάμψθ ςτα προςτατευτικά φτεροφ και ςτουσ 

κόλουσ. Δθμιουργεί εξαιρετικι λάμψθ μζςα ςε δευτερόλεπτα. Κακαρίηει, 

επαναφζρει, ξεκαμπϊνει και προςτατεφει τισ επιφάνειεσ. Προςταςία από όλα τα 

καιρικά φαινόμενα και των ακτινϊν UV. Ιδανικι λφςθ για τα ελαςτικά 

αυτοκινιτων και μοτοςυκλετϊν. Βελτιωμζνθ φόρμουλα που διειςδφει πιο 

γριγορα παρζχοντασ μια βακιά λάμψθ. Παρζχει μεγαλφτερθσ διάρκειασ βακφ 

μαφρο φινίριςμα. 

 

TVD_107_16 

V.R.P. Super Shine αλοιφι επαναφοράσ πλαςτικϊν 
Αλοιφι με βάςθ νεροφ. Βελτιωμζνθ κρεμϊδθσ υφι για ευκολότερθ εφαρμογι. 

Επαναφζρει το βακφ μαφρο ςε βινφλιο, καουτςοφκ, και τα πλαςτικά μζρθ. 

Προςτατεφει από το ξεκϊριαςμα και  από τισ ακτίνεσ UV. Αλείφεται μζχρι να 

ςτεγνϊςει, χωρίσ να προςελκφει τθν βρωμιά ι τθν ςκόνθ. Διειςδφει βακιά για 

αποτελζςματα που διαρκοφν. 

 

TVD_108_16 

Tire & Trim γζλθ πλαςτικϊν & ελαςτικϊν μερϊν 
Μακράσ διαρκείασ γζλθ ελαςτικϊν και πλαςτικϊν μερϊν. Επαναφζρει και 

προςτατεφει τα ξεκωριαςμζνα από τον ιλιο μζρθ. Απορροφάται γριγορα. 

Ιδανικι λφςθ για ξεκωριαςμζνουσ προφυλακτιρεσ, πλαςτικά φρφδια φτερϊν, 

επενδφςεισ κυρϊν, κακρζπτεσ, διακοςμθτικά παρακφρων, μαςπιζ, ελαςτικά, 

περςίδεσ, και πολλά άλλα. Εξαιρετικά ιπιο, με βάςθ το λάδι, όπου διειςδφει 

βακιά. Προςδίδει υψθλι λάμψθ που δθμιουργεί τθν αίςκθςθ του “wet look”.  

 

TVD_109_16 

Silk Shine αλοιφι πλαςτικϊν & ταμπλό 
Προςδίδει μεταξζνια λάμψθ ςτα ελαςτικά, τα ταμπλό και τα πλαςτικά μζρθ και 

δθμιουργεί τθν αίςκθςθ ολοκαίνουριου, χωρίσ όμωσ να είναι λιπαρά ι 

γυαλιςτερά. Δεν προςελκφςει τθ ςκόνθ και τθν βρωμιά. Χριςθ για οποιοδιποτε 

εςωτερικό ι εξωτερικό βινφλιο, καουτςοφκ, και τα πλαςτικά μζρθ αυτοκινιτου ι 

τθσ μοτοςυκλζτασ. Αςφαλζσ για καλφμματα χϊρου του κινθτιρα, εφκαμπτουσ 

ςωλινεσ και εξαρτιματα. 
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TVD_201_16 

Αλοιφι Natural Shine, Satin Shine 
Η Natural Shine είναι μια αλοιφι θ οποία προςτατεφει τθν επιφάνεια και 

προςδίδει ιπια λάμψθ. Ιδανικι για εφαρμογι μετά το κακάριςμα. Ενυδατϊνει 

και επαναφζρει τθν αρχικι γυαλάδα χωρίσ να δθμιουργεί λιπαρά κατάλοιπα. 

Κατάλλθλο για χριςθ ςτα ελαςτικά, ταμπλό, πλαςτικά και επιφάνειεσ βινυλίου. 

Περιζχει ςυνκετικά πολυμερι και προςτατεφει από τισ ακτίνεσ UV.  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΣΖΑΜΙΩΝ  
 

CLD30016 

Streak Free κακαριςτικό τηαμιϊν 
Το Streak Free είναι ειδικό κακαριςτικό για τα τηάμια, κακϊσ δεν αφινει 

ραβδϊςεισ, κθλίδεσ και ατζλειεσ. Απομακρφνει με επιτυχία βρωμιζσ, δαχτυλιζσ, 

ςκόνθ και ρφπουσ από τα τηάμια του αυτοκινιτου, χωρίσ να δθμιουργεί  

γρατηουνιζσ. Δεν περιζχει αμμωνία και χάρθ ςτθν ειδικά ςχεδιαςμζνθ φόρμουλά 

του, διατθρεί τα τηάμια αόρατα για όςο το δυνατόν περιςςότερο.  

 

CLD_202_16 

Signature Series κακαριςτικό τηαμιϊν 
Επαγγελματικό κακαριςτικό για γυαλί και διάφανα πλαςτικά. Αςφαλζσ για φιμζ 

τηάμια, κακρζφτεσ και διάφανα πλαςτικά. Η ςφνκεςθ του δεν αφινει ραβδϊςεισ, 

κθλίδεσ ι λεκζδεσ. Κακαρίηει εςωτερικά και εξωτερικά παράκυρα, κακρζφτεσ, 

υπολογιςτζσ, κινθτά τθλζφωνα και οκόνεσ τθλεόραςθσ.  

 

CHEMICAL GUYS KIT 
HOL800 

The Best Detailing Kit 
Το "The Best Detailing Kit" περιζχει όλα τα απαραίτθτα προϊόντα για  

ολοκλθρωμζνο detailing. Το kit περιλαμβάνει τα κφρια υλικά για το πλφςιμο του 

αυτοκινιτου, το κακάριςμα και τθν προςταςία του δζρματοσ,  το γυάλιςμα και 

τθν προςταςία των τροχϊν και τθν δθμιουργία όμορφθσ γυαλάδασ ςτο εξωτερικό 

χρϊμα του αυτοκινιτου. Περιζχει τα εξισ: BUTTER WET WAX, SPEED WIPE QUICK 

DETAILER, VRP PROTECTANT, LEATHER CONDITIONER, WHEEL GUARD AND RIM 

WAX, CITRUS WASH & GLOSS, 2 MICROFIBER APPLICATORS & 3 MICROFIBER 

TOWELS. 


