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ΒΟΤΡΣΔ DETAILING 
 

ACC_S90 

ΒΟΤΡΣΑΚΗ DETAILING 
Ηδαληθό γηα ιεπηνκεξή θαζαξηζκό ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Γελ αθήλεη γξαηδνπληέο θαη κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί 

πνιιέο θνξέο ρσξίο λα θζείξεηαη. Καζαξίδεη ξόδεο, θνλζόιεο, ιεπηνκέξεηεο 

ζην ηακπιό θαη πνιιά άιια. 

 

 

ACC_991  

ΒΟΤΡΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΟΤΓΓΑΡΗΧΝ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ 
Καζαξίδεη θαη απνκαθξύλεη απνηειεζκαηηθά ηα ππνιείκκαηα αινηθώλ θαη 

θεξηώλ από ηα ζθνπγγάξηα γπαιίζκαηνο, επαλαθέξνληάο ηα ζηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή.  

 

 

ACC608  

RED ROCKET ΒΟΤΡΣΑ ΣΡΟΥΧΝ 
Ζ Red Rocket είλαη κηα επέιηθηε βνύξηζα πνπ θαζαξίδεη, ρσξίο λα αθήλεη 

γξαηδνπληέο, αθόκα θαη ηα πην δύζθνια πξνζβάζηκα κέξε ηνπ απηνθηλήηνπ, 

όπσο νη ηξνρνί, νη δάληεο θαη ηα θξέλα. Γηαζέηεη εύθακπηε ξάρε πνπ ζαο 

επηηξέπεη λα θαζαξίδεηε γξήγνξα θαη εύθνια, πξνζηαηεύνληαο παξάιιεια 

ηνπο ηξνρνύο. 

 

 

ACCG09 

ΒΟΤΡΣΑ ΓΗΑ ΣΡΟΥΟΤ & ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖ 
Ηδαληθή βνύξηζα κε θνληό ρεξνύιη γηα ηνλ θαζαξηζκό δύζθνισλ ζεκείσλ, 

όπσο ην θηεξό θαη νη ιεπηνκέξεηεο ζηνπο ηξνρνύο. Πξνζεγγίδεη εύθνια ηα 

ζεκεία αλάκεζα ζηνλ ηξνρό θαη ηε δάληα. 

 

 

ACC_202 

ΒΟΤΡΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  
Δπαγγεικαηηθή βνύξηζα θαζαξηζκνύ γηα ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά 

κέξε ηνπ απηνθηλήηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παηάθηα, θαζίζκαηα, 

πθάζκαηα, βηλύιην θαη πνιιά άιια. 
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ACC_S95 

ΒΟΤΡΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΟΡΟΦΖ CABRIO & ΓΔΡΜΑΣΑ 
Δηδηθή βνύξηζα γηα ηνλ θαζαξηζκό νξνθήο Cabrio κε ην εηδηθό θαζαξηζηηθό 

Top Cleaner θαη γηα θαζαξηζκό ησλ δεξκάηηλσλ θαζηζκάησλ κε ην εηδηθό 

θαζαξηζηηθό γηα δέξκα Leather Cleaner. 

 

 

ACC_G01 

ΒΟΤΡΣΑ ΓΗΑ ΣΡΟΥΟΤ & ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖ  
Ηδαληθή γηα θαζαξηζκό δύζθνια πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ, όπσο ην θηεξό θαη 

νη ιεπηνκέξεηεο ζηνπο ηξνρνύο. Υάξε ζηνλ εηδηθό ζπαζηό θνξκό πνπ 

δηαζέηεη, πξνζεγγίδεη εύθνια ηα δύζθνια ζεκεία αλάκεζα ζηνλ ηξνρό θαη 

ηελ δάληα, θαη απνκαθξύλεη ηηο βξσκηέο, αθήλνληαο αλέπαθε όπνηα 

εξγαζία γπαιίζκαηνο έρεη πξνεγεζεί. 

 

 

ACC_406 

ΔΣ ΑΠΟ 3 ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
εη από ηξεηο βνύξηζεο κε δηαθνξεηηθέο άθξεο γηα ελδειερή θαζαξηζκό, 

αθόκα θαη ησλ πην δύζθνισλ θαη ιεπηώλ πεξηνρώλ, όπσο είλαη ν 

εμαεξηζκόο ηνπ θιηκαηηζηηθνύ, ηα θνπκπηά ηνπ ξαδηνθώλνπ θαη πνιιά άιια. 

Καηάιιειν γηα ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

ΠΔΣΔΣΔ, APPLICATORS & ΑΞΔΟΤΑΡ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
  

ACC_300 

ΚΤΜΑΣΗΣΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΣΡΟΥΧΝ  
Διαζηηθό θπκαηηζηό ζθνπγγάξη γηα ιάζηηρα. Ηδαληθό γηα όια ηα ειαζηηθά είηε 

ρακεινύ πξνθίι ή κεγάια ειαζηηθά «εθηόο δξόκνπ». Λόγσ ηνπ εηδηθνύ 

εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ κεηώλεη ηα ζηαμίκαηα, ελώ ζπγθξαηεί πνιύ 

αθξό θαη λεξό. Υξεζηκνπνηείηαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

ηνπ ηξνρνύ. Πιέλεηαη θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη. Γηαζηάζεηο 10cm x 10cm. 

 

 

ACC_113C  

ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΥΔΗΡΟ UFO 

Σν θόθθηλν ζθνπγγαξάθη θεξηώλ θαη αινηθώλ UFO είλαη ζρεδηαζκέλν εηδηθά 

γηα ηα θσηεηλά θαη αλνηρηόρξσκα απηνθίλεηα. Απιώλεη νκνηόκνξθα ηα 

premium θεξηά Chemical Guys, ηηο αινηθέο, ηα ζθξαγηζηηθά θαη ηα 

γπαιηζηηθά επάλσ ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ηνπ απηνθηλήηνπ.  
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MIC28402 & MIC28502 

ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΥΔΗΡΟ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ 

ΚΑΦΔ & ΓΚΡΗ ΥΡΧΜΑ 

Σν Premium Grade ζθνπγγάξη ρεηξόο κηθξντλώλ είλαη ε ηδαληθή επηινγή γηα 
λα εθαξκόζεηε ηα αγαπεκέλα ζαο θεξηά Chemical Guys, ζηεγαλσηηθά, 
αινηθέο θαη πνιιά άιια ρσξίο λα γξαηζνπλίζεηε ηελ επηθάλεηα. 
Καηαζθεπαζκέλν κε premium κηθξνΐλεο 70/30 θαη ξακκέλν εζσηεξηθά δύν 
θνξέο εμαζθαιίδνληαο όηη νη άθξεο δελ ζα αγγίμνπλ πνηέ ηελ επηθάλεηα θαη 
δελ ζα δεκηνπξγήζεη γξαηδνπληέο. 
 

 

MIC493 

ΓΑΝΣΗ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ SCRATCH-FREE 
Γάληη πιπζίκαηνο κηθξντλώλ πςειήο πνηόηεηαο γηα ηελ απνθπγή κηθξώλ 

γξαηδνπληώλ. Δμαηξεηηθά βεινύδηλν & απαιό. Ηδηαίηεξα απνξξνθεηηθό. 

Υσξίο ρλνύδη, κε κηθξντλεο 70/30 γηα ηελ απνθπγή γξαηδνπληώλ. Αλζεθηηθή 

ειαζηηθή καλζέηα δηπιήο ξαθήο. Απαιό ζην ρξώκα, ζθιεξό ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο βξσκηάο. Πιέλεηαη ζην πιπληήξην. Ηδαληθό γηα ην πιύζηκν 

νπνηνπδήπνηε απηνθηλήηνπ, θνξηεγνύ, ηξνρόζπηηνπ ή ξπκνπιθνύκελνπ. 

 

 

MIC_494 

ΓΑΝΣΗ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ 3 ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 
Γάληη πιπζίκαηνο κηθξντλώλ πςειήο πνηόηεηαο γηα ηελ απνθπγή κηθξώλ 

γξαηδνπληώλ. Σξεηο μερσξηζηέο επηθάλεηεο πιπζίκαηνο γηα θάζε 

ιεπηνκέξεηα. Οη θίηξηλεο θαη γθξη πιεπξέο είλαη ηδαληθέο γηα ρξώκα, κέηαιιν, 

ηδάκη θαη πιαζηηθά. Ζ πιατλή πιεπξά Bug Mesh ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

θαζαξηζκό πηηζηιηώλ, ξεηζηληνύ θαη πίζζαο από επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

Αλζεθηηθή ειαζηηθή καλζέηα  γηα εύθνιε εθαξκνγή. Πιέλεηαη ζην 

πιπληήξην. 

 

 

MIC_491 

ΥΝΟΤΓΧΣΟ ΓΑΝΣΗ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ  
Υλνπδσηό, multi fiber γάληη θαζαξηζκνύ κε καιαθέο κηθξνΐλεο γηα κέγηζηε 

πξνζηαζία ηνπ ρξώκαηνο. Παγηδεύεη ηα ζσκαηίδηα βξσκηάο θαη θξαηάεη 

πεξηζζόηεξν ηελ ζαπνπλάδα, απνηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία 

γξαηζνπληώλ ζηελ επηθάλεηα. Δμαζθαιίδεη γξήγνξν θαζάξηζκα, ρσξίο λα 

θεύγεη από ην ρέξη. 
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MIC499 

ΜΔΓΑΛΟ ΓΑΝΣΗ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ  
Γάληη πιπζίκαηνο κε κεγάιε επηθάλεηα βεινύδηλσλ κηθξντλώλ ηα νπνία 

καγλεηίδνπλ ηπρόλ ππνιείκκαηα ζθόλεο, ρώκαηνο θαη βξσκηάο ρσξίο λα 

ραξάζζνπλ ή λα δεκηνπξγνύλ νινγξάκκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Ηδαληθό γηα γξήγνξν θαζαξηζκό πνιύ κεγάισλ νρεκάησλ.  
 

MIC702 

ΚΗΣΡΗΝΖ ΠΗΚΔ ΠΔΣΔΣΑ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ ΣΔΓΝΧΜΑΣΟ  
Μεγάιε, απαιή, θίηξηλε πηθέ πεηζέηα ζηεγλώκαηνο θαηαζθεπαζκέλε από 

κηθξνῒλεο 70/30. Υάξε ζην ζρήκα ηεο θαη ην κέγεζόο ηεο κπνξεί λα 

ζηεγλώζεη απνηειεζκαηηθά έλα νιόθιεξν SUV. Γηαζηάζεηο: 89cm x 66cm. 

 

 

MIC708 

ΓΑΛΑΕΗΑ ΠΗΚΔ ΠΔΣΔΣΑ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ ΓΗΑ ΣΕΑΜΗΑ  
Μεγάιε, απαιή, γαιάδηα πηθέ πεηζέηα γηα ηα ηδάκηα θαηαζθεπαζκέλε από 

κηθξνῒλεο 70/30. ηεγλώλεη γξήγνξα ηελ επηθάλεηα ρσξίο λα αθήλεη 

γξακκέο θαη  ζεκάδηα. Γηαζηάζεηο: 41cm x 69cm. 

 

 

MICMGREEN03 & MICMYELLOW03 

ΠΡΑΗΝΖ ΠΔΣΔΣΑ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ (ζεη 3 ηεκ.) 

ΠΡΑΗΝΟ & ΚΗΣΡΗΝΟ ΥΡΧΜΑ 

Απνξξνθεηηθή, καιαθή πεηζέηα κηθξντλώλ γηα ζθνύπηζκα ρσξίο 

γξαηδνπληέο. Ηδαληθή γηα ζηέγλσκα θαη θαζάξηζκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ, 

ηαπεηζαξηώλ θαη πιαζηηθώλ. Παγηδεύεη ηα ππνιείκκαηα ηεο βξσκηάο πνπ 

έρνπλ κείλεη ρσξίο λα δεκηνπξγεί γξαηδνπληέο. Αθαηξεί γξήγνξα ην λεξό, ηα 

θαζαξηζηηθά, ππνιείκκαηα αινηθώλ θαη θεξηώλ, ηε ζθόλε, ηε βξσκηά θ.α. 

Καηαζθεπαζκέλε από εμαηξεηηθά καιαθέο κηθξνΐλεο 70/30. Γηαζηάζεηο: 

40cm x 40cm. 

 

MIC34603 & MIC34803 

ΠΔΣΔΣΑ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ (ζεη 3 ηεκ.) 

ΠΡΑΗΝΟ & ΜΧΒ ΥΡΧΜΑ 

Πνιύ απαιή πεηζέηα κηθξντλώλ γηα ηελ απνθπγή ησλ γξαηδνπληώλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ απηνθηλήηνπ. Δηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα επαίζζεηεο επηθάλεηεο. 

Παγηδεύεη ηπρόλ βξσκηέο θαη ξύπνπο πνπ μέθπγαλ από ην πιύζηκν ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Γηαζηάζεηο: 40cm x 40cm. 
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MIC881 

ΠΤΚΝΖ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΠΔΣΔΣΑ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ 
Ηδηαίηεξα καιαθή, βεινύδηλε πεηζέηα ζηεγλώκαηνο γηα ηελ απνθπγή 

γδαξζηκάησλ. Υάξε ζηηο δηαζηάζεηο ηεο, 86,4cm x 63,5cm, ζεσξείηαη 

αξθεηή γηα λα ζηεγλώζεη έλα νιόθιεξν SUV. Καηαζθεπαζκέλε από 

κηθξνΐλεο 70/30 κε δύν βεινύδηλεο όςεηο γηα απεξηόξηζηε επειημία. Οη 

απαιέο άθξεο ηεο κεηώλνπλ ηελ πηζαλόηεηα γξαηδνπληάο. Σν πνξηνθαιί 

ρξώκα ηνλίδεη ηε βξσκηά θαη ιεηηνπξγεί σο νδεγόο απνθπγήο γδαξζίκαηνο. 

 

 

MIC1995 

ΜΑΜΟΤΘ ΠΔΣΔΣΑ ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ ΣΔΓΝΧΜΑΣΟ  
Ζ πεηζέηα ζηεγλώκαηνο κακνύζ είλαη κηα καιαθή, ππθλή θαη απνξξνθεηηθή 

πεηζέηα ζηεγλώκαηνο κηθξντλώλ. Απνηειεί γξήγνξν θαη αζθαιή ηξόπν γηα 

λα ζηεγλώζεηε νπνηνδήπνηε όρεκα. Οη κεγάιεο δηαζηάζεηο - 91,5cm x 

63,5cm - ηελ θαζηζηνύλ ηδαληθή γηα γξήγνξν θαη εύθνιν ζθνύπηζκα, ρσξίο 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο γξαηζνπληώλ ράξε ζηηο κηθξνΐλεο 70/30 θαη ηελ 

βεινύδηλε πθή ηεο. 

 

 

ACC137 

ΜΠΟΤΚΑΛΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ  
Άδεηα κπνπθάιηα Chemical Guys αλάκημεο θαη αξαίσζεο πγξώλ. Γηαθαλή, 

κε έλδεημε κέηξεζεο, γηα λα μερσξίδεη ηόζν ε πνζόηεηα. Υσξεηηθόηεηα 

473ml.  

 

 

CWS_201_16 

MICROFIBER WASH ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΑ ΠΔΣΔΣΔ 

(473ml) 
To θαζαξηζηηθό γηα πεηζέηεο κηθξντλώλ Microfiber Wash δηαηεξεί ηηο 

πεηζέηεο θαζαξέο θαη ζην κέγηζην ηεο απόδνζεο ηνπο. Ζ ζπρλή ρξήζε ηνπ 

Microfiber Wash εμαζθαιίδεη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα θαη απαιόηεηα ησλ 

πεηζεηώλ. Απνκαθξύλεη, επίζεο, ηα βαθηήξηα θαη ηα ιάδηα ηα νπνία δελ 

θεύγνπλ κε κηα απιή πιύζε. Σα ππνιείκκαηα θεξηώλ, αινηθώλ, 

ζθξαγηζηηθώλ, dressing ζπζζσξεύνληαη ζηηο πεηζέηεο, κεηώλνληαο έηζη ηελ 

απόδνζε ηνπο, ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπο θαη ηελ απαιόηεηά ηνπο. 
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DIRTTRAP 

ΠΛΔΓΜΑ ΠΑΓΗΓΔΤΖ ΒΡΧΜΗΑ 
Παγηδεύεη ηε βξσκηά ζην θάησ κέξνο νπνηνπδήπνηε θνπβά πιπζίκαηνο. Ζ 

επηθάλεηα ηνπ πιέγκαηνο αθαηξεί ηε βξσκηά από ην γάληη ή ην ζθνπγγάξη. 

Καζαξίδεη γάληηα, βνύξηζεο θαη άιια αμεζνπάξ πιπζίκαηνο. Γηαηίζεηαη ζε 

καύξν, θόθθηλν, κπιε θαη πξάζηλν ρξώκα. 

 

 

 

 

ACC106 / ACC107 / ACC108 / ACC109 

ΓΗΑΦΑΝΖ ΚΟΤΒΑ ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ CHEMICAL GUYS 

(17L) 
Πιαζηηθόο, δηαθαλήο θνπβάο από αλζεθηηθό πιηθό. Οη εζσηεξηθέο ηνπ 

δηαζηάζεηο είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλεο γηα λα εθαξκόδεη ζσζηά κε ην 

πιέγκα παγίδεπζεο βξσκηάο. 30% παρύηεξνο από ηνπο ζπλεζηζκέλνπο 

θάδνπο. πκβαηόο κε όια ηα αμεζνπάξ. Γηαζέζηκνο ζε ιεπθό δηαθαλέο, 

κπιε δηαθαλέο, καύξν δηαθαλέο θαη θόθθηλν δηαθαλέο ρξώκα. 

 

 

ACC1001R 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΗΑ ΚΟΤΒΑ 17L  
Ζ επαγγεικαηηθή βάζε Creeper Dolly θάλεη επθνιόηεξε ηε δνπιεηά ζαο 

δίλνληαο ηνπο ηξνρνύο ζηνλ θνπβά ζαο. Μεηαθηλήζηε ην θνπβά ζαο εύθνια 

θαη γξήγνξα γηα λα είλαη πάληα δίπια ζαο. Αληέρεη βάξνο έσο θαη 136kg. 
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ACC_326 

ΑΦΡΟΠΟΗΖΣΖ ΠΛΤΗΜΑΣΟ FOAM BLASTER 6  
Γξήγνξν θαη εύθνιν πιύζηκν νρεκάησλ κε πινύζην αθξό θαη ρσξίο 

ηξίςηκν. πλδέεηαη κε ιάζηηρν λεξνύ θαη εθηνμεύεη πινύζην αθξό. 

πζηήλεηαη γηα πιύζηκν κε ηε κέζνδν δύν θνπβάδσλ.  

 

 

EQP323 

ΑΦΡΟΠΟΗΖΣΖ ΠΛΤΗΜΑΣΟ FOAM BLASTER R1  
Ο Foam Blaster R1 είλαη έλαο αθξνπνηεηήο γηα πιύζε ρσξίο ηελ ρξήζε 

πιπζηηθνύ κεραλήκαηνο. Δύθνιε ζύλδεζε κε ιάζηηρν λεξνύ θαη ξύζκηζε 

ηεο πνζόηεηαο ηνπ αθξνύ. Παξάγεη πινύζην αθξό, κεηαθηλεί ηε βξσκηά, ην 

γξάζν θαη ηε ζθόλε ρσξίο ηξίςηκν. Υξεηάδεηαη ειάρηζηε πίεζε. 

 

 

CLY_402 

ΑΡΓΗΛΗΚΟ ΣΑΚΑΚΗ MEDIUM ΓΚΡΗ  
Με ιεηαληηθό medium αξγηιηθό ηαθάθη γηα επαλαθνξά νκνηόκνξθεο 

γπαιάδαο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Αζθαιέο γηα ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε 

γπαιηζηεξό ή δηαθαλέο κέξνο: βαθή, γπαιί, δηαθαλή πιαζηηθά, γπαιηζκέλα 

κέηαιια, ίλεο άλζξαθα θαη πνιιά άιια. Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο νη νπνίεο 

έρνπλ θαηξό λα θαζαξηζηνύλ κε πειό. Δύθνιν ζηε ρξήζε: ςεθάζηε ην Clay 

Luber θαη ζηε ζπλέρεηα ζθνππίζηε κε ην Clay Bar. 

 

 

CLY_400 

ΑΡΓΗΛΗΚΟ ΣΑΚΑΚΗ LIGHT/MEDIUM ΚΗΣΡΗΝΟ  
Με ιεηαληηθό light/medium αξγηιηθό ηαθάθη γηα αθαίξεζε επηθαλεηαθήο 

βξσκηάο θαη επαλαθνξά θπζηθήο γπαιάδαο. Αζθαιέο γηα ρξήζε ζε 

νπνηνδήπνηε γπαιηζηεξό ή δηαθαλέο κέξνο: βαθή, γπαιί, δηαθαλή 

πιαζηηθά, γπαιηζκέλα κέηαιια, ίλεο άλζξαθα θαη πνιιά άιια. Πξνεηνηκάδεη 

ηηο επηθάλεηεο γηα πην θαζαξά απνηειέζκαηα γπαιίζκαηνο θαη καθξνρξόληα 

αληνρή ηνπ θεξώκαηνο. Δύθνιν ζηε ρξήζε: ςεθάζηε ην Clay Luber θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζθνππίζηε κε ην Clay Bar. 

 

 

WAC_CLY_100_16 

ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΑ ΑΡΓΗΛΗΚΑ ΣΑΚΑΚΗΑ 
Σν Clay Luber ιηπαίλεη ηελ επηθάλεηα θαη κεηώλεη ηελ ηξηβή επηηξέπνληαο 

ζην αξγηιηθό ηαθάθη λα γιηζηξάεη απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθάλεηα. 

Λεηηνπξγεί κε νπνηνδήπνηε αξγηιηθό ηαθάθη. Φεθάζηε ζηηο ζθιεξέο 

επηθάλεηεο θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην πξηλ από θάζε εξγαζία γπαιίζκαηνο. 



Chemical Guys Greece - Alexport Company 

 
 

9 
 

ΑΛΟΗΦΑΓΟΡΟΗ 
 
 
 

BUF501220  

TORQ10FX ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΚΚΔΝΣΡΟ ΑΛΟΗΦΑΓΟΡΟ 

ΔΚΔΝΣΡΟ 8mm 

Ο TORQ 10 FX είλαη έλαο έθθεληξνο αινηθαδόξνο πνπ πξνζθέξεη 

ηαρύηεηα, έιεγρν θαη αθξίβεηα γηα ηηο πην απαηηεηηθέο εξγαζίεο. Δθαξκνγή 

θεξηώλ θαη ζθξαγηζηηθώλ ζε ρακειέο ζηξνθέο, ελώ αθαίξεζε ςηιώλ 

γξαηδνπληώλ θαη "αξαρλώλ" ζε πςειόηεξεο ζηξνθέο. Γηαζέηεη ςεθηαθό 

ξπζκηζηή θαη νζόλε γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ 7 ηαρπηήησλ ηνπ θηλεηήξα 700W.  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ηζρύο: 700W 

ηξνθέο: 2500-5500 RPM 

Γηάκεηξνο βάζεο: 125 mm 

Γηάκεηξνο ζθνπγγαξηνύ: 130-150 mm 

Βάξνο: 2.5 kg 

Έθθεληξν: 8 mm 

 

 

 

BUF503220  

TORQX ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΚΚΔΝΣΡΟ ΑΛΟΗΦΑΓΟΡΟ 

ΔΚΚΔΝΣΡΟ 8mm 

Ο αινηθαδόξνο TORQ X απεπζύλεηαη αθόκα θαη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο. 

Δύθνινο ζηε ρξήζε, ηδαληθόο γηα γπάιηζκα απηνθηλήηνπ, αθαίξεζε 

γξαηδνπληώλ θαη «αξαρλώλ». Δπηπιένλ, είλαη θαηάιιεινο γηα εθαξκνγή 

θεξηώλ, επαλαθνξά θαλαξηώλ θαη θαζάξηζκα ησλ κνθεηώλ. Γηαζέηεη δπλαηό 

θηλεηήξα 680W, κε έθθεληξν 8mm θαη εξγνλνκηθό design γηα γξήγνξα θαη 

μεθνύξαζηα απνηειέζκαηα. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ηζρύο: 680W 

ηξνθέο: 1200-4200 RPM 

Γηάκεηξνο βάζεο: 125 mm 

Γηάκεηξνο ζθνπγγαξηνύ: 130-150 mm 

Βάξνο: 2.95 kg 

Έθθεληξν: 8 mm 
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ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ & ΑΠΟΜΖΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ  
  

AIR22904  

ΑΡΧΜΑ PINA COLADA (118ml) 
Ηδηαίηεξν εμσηηθό άξσκα «Pina Colada». Σα αξώκαηα ρώξνπ κε βάζε ην 

λεξό, δελ ιεθηάδνπλ πθάζκαηα, ραιηά ή ηαπεηζαξίεο. Δμαιείθεη ηηο νζκέο θαη 

κεηώλεη ηηο θαηλνύξηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Δίλαη έηνηκν γηα ρξήζε. 

Μπνξεί όκσο θαη λα αξαησζεί. 

 

 

AIR23604 
ΑΡΧΜΑ ΚΑΦΔ (118ml) 
Αθήλεη ηελ κπξσδηά ηνπ αρληζηνύ θαθέ δεκηνπξγώληαο κηα επράξηζηε 

αηκόζθαηξα. Δμνινζξεύεη ηηο δπζάξεζηεο νζκέο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηα παηάθηα, ηα θαζίζκαηα θαη ηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

 

AIR22504 

ΑΡΧΜΑ ΚΑΡΠΟΤΕΗ (118ml) 
Έλα αξσκαηηθό ην νπνίν ζα θξαηήζεη δσληαλή ηελ αλάκλεζε ηνπ 

θαινθαηξηνύ όιν ην ρξόλν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα παηάθηα, ηελ 

νξνθή, ηα θαζίζκαηα, ην ηακπιό αθήλνληαο  κνλαδηθό άξσκα θξέζθνπ 

θαξπνπδηνύ. 

 

 

AIR23004 

ΑΡΧΜΑ MORNING WOOD (118ml) 
Σν αξσκαηηθό Morning Wood απεπζύλεηαη ζηνπο θπζηνιάηξεο πνπ δελ 

κπνξνύλ λα θξαηεζνύλ καθξηά από ηελ εμνρή. Θπκίδεη ην αλαδσνγνλεηηθό 

άξσκα ηνπ δάζνπο, θαζώο έρεη λόηεο από πεύθν, θέδξν θαη ζαληαιόμπιν. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα παηάθηα, ηα θαζίζκαηα θαη ηελ νξνθή ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 

 

 

AIR23204 

ΑΡΧΜΑ ZESTY LEMON LIME (118ml) 
Ηδαληθό αξσκαηηθό γηα ηελ απνκάθξπλζε θάζε δπζάξεζηεο κπξσδηάο ζην 

απηνθίλεην. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα παηάθηα, ζηα θαζίζκαηα, ζηελ 

νξνθή θαη ην ηακπιό, ραξίδνληαο ζην εζσηεξηθό ην ραξαθηεξηζηηθό άξσκα 

θξεζθάδαο πνπ κόλν ην lime θαη ην ιεκόλη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ. 
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AIR23104 & AIR23116 

ΑΡΧΜΑ ΒΑΝΗΛΗΑ (118ml & 473ml) 
Σν αξσκαηηθό παγσηό βαλίιηα δηαρέεη ηε γεύζε ηνπ παγσηνύ ζην 

απηνθίλεηό ζαο. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα γιπθό θαη ηαπηόρξνλα 

ινπινπδέλην άξσκα πνπ εμηηάξεη ηηο αηζζήζεηο θαη αλνίγεη ηελ όξεμε. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα παηάθηα, ηα θαζίζκαηα θαη ηελ νξνθή ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 

 

 

AIR_101_04 & AIR_101_16  

ΑΡΧΜΑ NEW CAR SMELL (118ml & 473ml) 
Γεκηνπξγεί άξσκα νινθαίλνπξγηνπ απηνθηλήηνπ. Φξεζθάξεη ηηο 

ηαπεηζαξίεο, ηα θαζίζκαηα, ηα παηάθηα θαη θαηαπνιεκά ηηο νζκέο. ηαδηαθά 

απνηξέπεη ηελ εκθάληζε λέσλ νζκώλ. Καηάιιειν γηα ρξήζε ζην 

απηνθίλεην, ζπίηη, ηξνρόζπηην, ζθάθνο, γξαθείν ή άιιν θνηλόρξεζην ρώξν. 

Έηνηκν πξνο ρξήζε. Μπνξεί όκσο θαη λα αξαησζεί. 

 

 

AIR_221_04 & AIR_221_16  

ΑΡΧΜΑ ΣΗΥΛΟΦΟΤΚΑ (118ml & 473ml) 
Αθήλεη αίζζεζε ηζηριόθνπζθαο. Δμαιείθεη ηηο νζκέο θαη κεηώλεη ηηο 

θαηλνύξηεο νζκέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Γηαξθεί 5 θνξέο πεξηζζόηεξν 

από ηα ζπκβαηηθά αξσκαηηθά.  

 

 

AIR_069_04 & AIR_069_16 

ΑΡΧΜΑ SMELL OF SUCCESS (118ml & 473ml) 
Σν best seller αξσκαηηθό θαη απνζκεηηθό απηνθηλήηνπ "Stripper Scent" είλαη 

πιένλ δηαζέζηκν ζε αλαλεσκέλε ζπζθεπαζία! Αλήθεη ζηε ζεηξά πξντόλησλ 

"Signature" ηεο Chemical Guys. Αλαλεσκέλε εκθάληζε -  ίδην άξσκα. 

 

 

AIR25004 & AIR25016 

ΑΡΧΜΑ FRESH FADE (118ml & 473ml) 
Σν θαηάιιειν αξσκαηηθό γηα ηελ απνκάθξπλζε θάζε δπζάξεζηεο 

κπξσδηάο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα παηάθηα, ζηα θαζίζκαηα, ζηελ 

νξνθή θαη ην ηακπιό, ραξίδνληαο ζην εζσηεξηθό ην ραξαθηεξηζηηθό άξσκα 

barber shop. Αθήλεη έλα άξσκα αθξνύ μπξίζκαηνο, ζαπνπληνύ θαη 

δέξκαηνο. 
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AIR_102_16 

ΑΡΧΜΑ LEATHER SCENT (473ml) 
Πξνζδίδεη άξσκα θαηλνύξηνπ απηνθηλήηνπ θαη δέξκαηνο. Φξεζθάξεη ηνλ 

αέξα, θαηαζηξέθεη θαη απνηξέπεη ηελ εκθάληζε λέσλ νζκώλ. Καηάιιειν γηα 

ρξήζε ζην απηνθίλεην, ην ζπίηη, ην ηξνρόζπηην, ην ζθάθνο, ην γξαθείν ή 

άιιν θνηλόρξεζην ρώξν. Έηνηκν πξνο ρξήζε. Μπνξεί θαη λα αξαησζεί. 

 

 

AIR_220_16 
ΑΡΧΜΑ ΠΔΠΟΝΗ (473ml) 
Απνζκεηηθό ρώξνπ κε άξσκα πεπόλη. Σα αξώκαηα ρώξνπ κε βάζε ην 

λεξό, δελ ιεθηάδνπλ πθάζκαηα, ραιηά ή ηαπεηζαξίεο. Δμαιείθεη ηηο νζκέο θαη 

ζηαδηαθά κεηώλεη ηε δεκηνπξγία θαηλνύξησλ. Δίλαη έηνηκν γηα ρξήζε. Μπνξεί 

όκσο θαη λα αξαησζεί. 

 

 

AIR_224_16 

ΑΡΧΜΑ BLACK FROST (473ml) 
Αθήλεη έλα άξσκα θνιόληαο. Σα αξώκαηα ρώξνπ κε βάζε ην λεξό, δελ 

ιεθηάδνπλ πθάζκαηα, ραιηά ή ηαπεηζαξίεο. Δμαιείθεη ηηο νζκέο θαη κεηώλεη 

ηε δεκηνπξγία θαηλνύξησλ. Δίλαη έηνηκν γηα ρξήζε. Μπνξεί όκσο θαη λα 

αξαησζεί. 

 

 

AIR23516 

ΑΡΧΜΑ JDM SQUASH (473ml) 
Αθήλεη κηα γιπθηά κπξσδηά θίηξνπ & ζαπνπληνύ. Φξεζθάξεη ηνλ αέξα θαη 

απνηξέπεη ηελ επαλεκθάληζε νζκώλ. Σα θπζηθά έλδπκα θαηαζηξέθνπλ ηηο 

νζκέο. Υξεζηκνπνηήζηε ην ζην απηνθίλεην, ζην ζπίηη, ζην γξαθείν. 

 

 

ΑΞΔΟΤΑΡ & ΑΛΟΗΦΔ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ  

 

BUF_301_16 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗΧΝ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ  
Πξνεηνηκάδεη ηα ζθνπγγάξηα γπαιίζκαηνο γηα ρξήζε θαη άξηζηα 

απνηειέζκαηα. Γεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινπλ ιίπαλζεο γηα λα 

επεθηαζεί ν ρξόλνο εξγαζίαο γπαιίζκαηνο. Μεηώλεη ηε ζπγθέληξσζε 

πνιιήο ζθόλεο θαη ηε δεκηνπξγία ππνιεηκκάησλ. Λεηηνπξγεί ζε όια ηα 

αθξώδε ζθνπγγάξηα, κηθξντλώλ, αιιά θαη κάιιηλα. 
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BUF_333_16 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗΧΝ & ΓΟΤΝΗΝΧΝ ΓΗΚΧΝ 
Καζαξηζηηθό κε βάζε ηα εζπεξηδνεηδή γηα θαζαξηζκό θαη αλαδσνγόλεζε  
ησλ ζθνπγγαξηώλ θαη ησλ γνύληλσλ δίζθσλ. Δκπνδίδεη ην παιηό θεξί θαη ηηο 
αινηθέο λα ζηεγλώζνπλ κέζα ζηελ επηθάλεηα. Γηαζθαιίδεη όηη ηα 
απνηειέζκαηά ηνπο δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν θαη απνδίδνπλ θαιύηεξα.  
 

 

BUFX113HEX5 & BUFX113HEX6 

ΚΛΖΡΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ HEX-LOGIC 

QUANTUM 
Καηάιιειν γηα αθαίξεζε ζηηγκάησλ, γξαηδνπληώλ, νμείδσζεο θαη θειίδσλ 

λεξνύ από ηηο βακκέλεο επηθάλεηεο. Βειηηώλεη θαη απνθαζηζηά ηελ γπαιάδα 

θαη ηελ ιάκςε. Δίλαη ηδαληθό γηα ηηο αινηθέο ελόο βήκαηνο, όπσο ε VSS 

Scratch & Swirl Remover θαη ε V4 All In One Polish & Sealant.  

 

 

BUFX112HEX5 & BUFX112HEX6 

ΜΔΑΗΟ/ΚΛΖΡΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ HEX-

LOGIC QUANTUM  
Αθαηξεί κέηξηεο έσο βαξηέο γξαηδνπληέο,  ζηξνβηιηζκνύο, νμεηδώζεηο θαη 

θειίδεο λεξνύ από βακκέλεο επηθάλεηεο. πλδπάδεηαη κε ςηιέο αινηθέο 

γπαιίζκαηνο, όπσο ε V36 ή one-step αινηθέο όπσο ε VSS.  

 

 

BUFX114HEX5 & BUFX114HEX6 

ΜΑΛΑΚΟ/ΜΔΑΗΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ HEX-

LOGIC QUANTUM 
Σν ιεπθό ζθνπγγάξη απνθαζηζηά ηελ βαζηά γπαιάδα θαη ηελ ιάκςε ζηηο 

βακκέλεο επηθάλεηεο. πλδπάδνληαη κε ηελ αινηθή θηληξίζκαηνο V38 ή ηελ 

θνπηηθή V36, κεηά ηελ αθαίξεζε έληνλσλ ζεκαδηώλ θαη γξαηδνπληώλ κε 

ζθιεξόηεξα ζθνπγγάξηα.  

 

 

BUFX117HEX5 & BUFX117HEX6 

ΠΟΛΤ ΜΑΛΑΚΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ HEX-LOGIC 

QUANTUM 
Με θνπηηθό, ζθνπγγάξη θηληξίζκαηνο ην νπνίν απιώλεη ηέιεηα ην sealant θαη 

ην θεξί επάλσ ζε επαίζζεηεο θαη βακκέλεο επηθάλεηεο ρσξίο λα αθαηξεί ην 

ρξώκα. πλδπάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην JetSeal, M-Seal ή Wet Wax. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε έθθεληξν αινηθαδόξν. 
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GAP_V32_16 

EXTREME ΚΟΠΣΗΚΖ ΑΛΟΗΦΖ 
Αθαηξεί ηα βαζηά ζηξνβηιίζκαηα, ηηο γξαηδνπληέο, ηελ νμείδσζε θαη ηελ 

ειαηησκαηηθή βαθή. Γεκηνπξγεί ηέιεην ππόζηξσκα γηα ην ηειηθό γπάιηζκα. 

ρεδηαζκέλν γηα θεξακηθά θαη ζθιεξά βεξλίθηα. Σερλνινγία κηθξό-ιείαλζεο 

γηα απόιπηε αθξίβεηα. Γπλαηόηεηα απόιπηνπ απνηειέζκαηνο ζην 

πςειόηεξν επίπεδν θνπήο. Αθαηξεί ηηο γξαηδνπληέο από ηξίςηκν ιεηαληηθνύ 

P1200-1500. ρεδηαζκέλν γηα ρξήζε κε όινπο ηνπο αινηθαδόξνπο. 

 

 

GAP_V34_16 

ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΓΤΑΛΗΣΗΚΖ ΜΔΑΗΑ ΑΛΟΗΦΖ 
Αθαηξεί ηα βαζηά ζηξνβηιίζκαηα, ηηο γξαηδνπληέο, ηελ νμείδσζε θαη ηελ 

ειαηησκαηηθή βαθή. Γεκηνπξγεί ηέιεην ππόζηξσκα γηα ην ηειηθό γπάιηζκα. 

ρεδηαζκέλν γηα θεξακηθά θαη ζθιεξά βεξλίθηα. Σερλνινγία κηθξό-ιείαλζεο 

γηα απόιπηε αθξίβεηα. Γπλαηόηεηα απόιπηνπ απνηειέζκαηνο ζην 

πςειόηεξν επίπεδν θνπήο. Αθαηξεί ηηο γξαηδνπληέο από ηξίςηκν ιεηαληηθνύ 

P1500-2000. ρεδηαζκέλν γηα ρξήζε κε όινπο ηνπο αινηθαδόξνπο. 

 

 

GAP_V36_16 

ΦΗΛΖ ΓΤΑΛΗΣΗΚΖ ΑΛΟΗΦΖ 
Αθαηξεί ηηο ειαθξηέο έσο κέηξηεο γξαηδνπληέο, ηνπο ζηξνβηιηζκνύο, ηελ 

νμείδσζε θαη ηελ ειαηησκαηηθή βαθή. Δθαξκόδεηαη είηε ζαλ γπάιηζκα ελόο 

βήκαηνο, ή δεκηνπξγεί ην ηέιεην ππόζηξσκα γηα ην ηειηθό γπάιηζκα. 

Ηζνξξνπία κεηαμύ θνπηηθήο θαη γπαιηζηηθήο δύλακεο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο 

επηθάλεηεο. Σερλνινγία κηθξό-ιείαλζεο γηα απόιπηε αθξίβεηα. Αθαηξεί ηηο 

γξαηδνπληέο από ηξίςηκν ιεηαληηθνύ P2000-2500. ρεδηαζκέλν γηα ρξήζε κε 

όινπο ηνπο αινηθαδόξνπο. 

 

 

GAP_V38_16 

ΓΤΑΛΗΣΗΚΖ ΑΛΟΗΦΖ ΣΔΛΗΚΟΤ ΦΗΝΗΡΗΜΑΣΟ 
Γεκηνπξγεί εμαηξεηηθό απνηέιεζκα ζην ρξώκα αθνινπζώληαο ηα βήκαηα 

θνπηηθήο θαη γπαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δληζρύεη ηε ζηηιπλόηεηα, ην βάζνο θαη 

ηελ αληαλάθιαζε. Αθαηξεί ειαθξηέο, γξαηδνπληέο θαη νινγξάκκαηα. 

Πξνζθέξεη αλώηαηα απνηειέζκαηα ρσξίο θξπθέο θειίδεο. Αθαηξεί ηηο 

γξαηδνπληέο από ηξίςηκν ιεηαληηθνύ P2500-3000. 
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GAP_618_16 

ΑΛΟΗΦΖ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ 
Αινηθή γπαιίζκαηνο γηα όια ηα ρξώκαηα απηνθηλήησλ. Γεκίδεη ηηο κηθξέο 

αξαρλνεηδείο γξαηδνπληέο. Πξνζζέηεη επηπιένλ γπαιάδα & ιάκςε θαη δίλεη 

ηελ εληύπσζε ηνπ θξεζθνβακκέλνπ απηνθηλήηνπ. Σα θίιηξα UVA/UVB 

δηαηεξνύλ ηελ εκθάληζε ηνπ ρξώκαηνο. Δθαξκόδεηαη κε ην ρέξη ή κε 

αινηθαδόξν. 

 

 

 

GAP_619_16 

BLACK LIGHT ΚΡΔΜΑ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ 
Δηδηθά ζρεδηαζκέλε θξέκα γπαιίζκαηνο γηα καύξα θαη ζθνπξόρξσκα 

απηνθίλεηα. Βειηηώλεη ηε γπαιάδα θαη πξνζδίδεη εθέ αληαλάθιαζεο. Ηζρπξή 

αλζεθηηθόηεηα, επθνιία εθαξκνγήο θαη κε αληηζηαηηθή ηδηόηεηα. Αθήλεη έλα 

ππέξνρν θηλίξηζκα θαη πξνζηαηεύεη από ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ειίνπ, θαζώο 

δηαζέηεη premium θίιηξα UV. Δύθνιε εθαξκνγή κε ην ρέξη ή κε αινηθαδόξν. 

 

 

 

GAP_620_16 

WHITE LIGHT ΚΡΔΜΑ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ 
Δηδηθά ζρεδηαζκέλε θξέκα γπαιίζκαηνο γηα ιεπθά θαη αλνηρηόρξσκα 

απηνθίλεηα. Βειηησηηθό ζηηιπλόηεηαο κε ιακπεξή ιάκςε, ην νπνίν 

δεκηνπξγεί έλα θσηεηλό θηλίξηζκα. Αζθαιήο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο 

ρξσκάησλ. Δύθνιε εθαξκνγή κε ην ρέξη ή ηνλ αινηθαδόξν. 

 

 

 

COM_129_16 

ΑΛΟΗΦΖ ONE-STEP VSS SCRATCH & SWIRL REMOVER 
Ζ αινηθή VSS One-Step Scratch & Swirl Remover αθαηξεί εύθνια θαη 

γξήγνξα γξαηδνπληέο, νινγξάκκαηα θαη αηέιεηεο βαθήο. Έπεηηα πξνζδίδεη 

έλα ηειηθό θηλίξηζκα ζηελ επηθάλεηα, εληζρύνληαο ηελ αληαλάθιαζε, κόλν 

ζε έλα βήκα. Ηδαληθό γηα νρήκαηα κε κηθξά έσο κέηξηα ζεκάδηα θαη 

θαηάιιειν γηα όια ηα ρξώκαηα. 
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ΚΔΡΗΑ-ΦΡΑΓΗΣΗΚΑ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ  

& ΠΡΔΗ DETAILING  
 
 

WAC20616 

SLICK FINISH ΚΔΡΗ ΦΗΝΗΡΗΜΑΣΟ 
Δπαγγεικαηηθό θεξί από Carnauba κε θπζηθά ζπζηαηηθά, γηα θαζαξηζκό 

ρξώκαηνο θαη ειαθξώο ιεηαληηθή δξάζε γηα επαλαθνξά ηεο γπαιάδαο θαη 

ιάκςεο. Αθαηξεί κηθξέο γξαηδνπληέο θαη ιεθέδεο, νμεηδώζεηο θαη άιιεο 

αηέιεηεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ην ρέξη ή κε αινηθαδόξν κε καιαθό 

ζθνπγγάξη. Δύθνιν ζηελ εθαξκνγή.  

 

 

WAC20716 

CARBON FLEX VITALIZE QUICK DETAILER ΠΡΔΗ 
Σν Vitalize είλαη έλα γξήγνξν ζπξέη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα θαζαξίδεη, λα 

πξνζηαηεύεη, λα ζπληεξεί θαη λα εληζρύεη ηηο πξνζηαηεπηηθέο επηζηξώζεηο 

από θεξακηθά ή θαξκπόλ. Αθαηξεί ηπρόλ θειίδεο θαη απσζεί ην λεξό θαη ηηο 

βξώκεο. 

 

 

WAC20816 

ACTIVATE ΣΗΓΜΗΑΗΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΚΔΡΗ 
Σν Activate απνηειεί ην πην εύθνιν πξνζηαηεπηηθό ζπξέη ρξώκαηνο γηα 

ηζρπξή πξνζηαζία θαη πςειή γπαιάδα. Έρεη άκεζα απνηειέζκαηα θαη 

ηδηαίηεξα εύθνιε ρξήζε. Με ηελ πξώηε εθαξκνγή πξνζδίδεη ζηελ 

επηθάλεηαο ην wet look εθέ. Δμαηξεηηθό απσζεηηθό λεξνύ θαη ζθόλεο. 

 

 

WAC20916 

INSTA WAX ΣΗΓΜΗΑΗΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΚΔΡΗ 
Φπζηθό θεξί από Carnauba, ηδαληθό γηα όια ηα ρξώκαηα. Πξνζηαηεύεη ηα 

ρξώκαηα από ηε ξύπαλζε, ηα έληνκα, ηα πεξηηηώκαηα θαη ηηο θειίδεο λεξνύ. 

Πξνζδίδεη κία θπζηθή γπαιάδα θαη ιάκςε, θαζώο θαη wet look απνηέιεζκα. 

Πξνζθέξεη ηζρπξή πξνζηαζία από ηηο αθηίλεο UV. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε επηθάλεηεο όπσο: γπαιί, πιαζηηθό, κέηαιιν θαη 

ηξνρνύο. 
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WAC21316 

WET WAX, ΚΔΡΑΗ 
Σν θεξί από βξαδηιηάληθε Carnauba κε άξσκα θεξάζη, πξνζδίδεη ζε όια ηα 

ρξώκαηα αμεπέξαζηε γπαιάδα θαη ηζρπξή πξνζηαζία από ηνπο ξύπνπο θαη 

ηηο βξσκηέο. Πξνζηαηεύεη απνηειεζκαηηθά από ηηο αθηίλεο UV, 

απνηξέπνληαο ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ απηνθηλήηνπ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί 

αθόκα θαη ζε γπαιηζκέλεο δάληεο γηα λα ζθξαγίζεη ηε γπαιάδα. 

 

 

WAC21516 

ΚΔΡΗ CARNAUBA Δ ΠΡΔΗ, ΜΠΑΝΑΝΑ 
Γξήγνξν, απνηειεζκαηηθό θαη εύθνιν ζηε ρξήζε θεξί από carnauba κε 

άξσκα κπαλάλαο. Πξνζηαηεύεη ηηο επηθάλεηεο από ηε κόιπλζε, ηηο θειίδεο 

λεξνύ θαη πξνζδίδεη ιάκςε & εθέ αληαλάθιαζεο, ηα νπνία δηαξθνύλ γηα 

κήλεο. Παξέρεη όκνηα πξνζηαζία κε απηή ησλ θεξηώλ ζε κνξθή πάζηαο. 

 

 

WAC_201_16 

ΚΔΡΗ BUTTER WAX 
Κεξί από 100% Carnauba, ηδηαίηεξα γξήγνξν ζηε ρξήζε ηνπ, κε 

απνηειέζκαηα κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Πξνζηαηεύεη απνηειεζκαηηθά από ηηο 

αθηίλεο UV.  Ζ επίζηξσζε πνπ δεκηνπξγεί πξνζηαηεύεη ηελ επηθάλεηα από 

ην λεξό, ηα πεξηηηώκαηα πνπιηώλ, ην ξεηζίλη  θαη ειαθξηέο γξαηδνπληέο.  

 

 

WAC_114_16 

ΚΔΡΗ P40 Δ ΠΡΔΗ 
Κεξί ςεθαζκνύ γηα γξήγνξε εθαξκνγή κε carnauba. Ληπαίλεη θαη θαζαξίδεη 

ρσξίο λα ραξάδεη ηελ επηθάλεηα θαη πξνζηαηεύεη από ηηο αθηίλεο UV. Γίλεη 

απνηέιεζκα θξεζθνγπαιηζκέλεο επηθάλεηαο ζε νπνηνδήπνηε ρξώκα 

βαθήο. Αθαηξεί εύθνια βξσκηά, ζθόλε, δαθηπιηθά απνηππώκαηα, θειίδεο 

λεξνύ, πεξηηηώκαηα πνπιηώλ, εληόκσλ, θ.α. Πέξα από ηα παξαπάλσ, 

ιεηηνπξγεί θαη σο ιηπαληηθό γηα αξγηιηθό ηαθάθη.  

 

 

WAC_202_16 

SPEED WIPE DETAILER, ΚΔΡΑΗ 
Ηδαληθό γηα όιεο ηηο βακκέλεο επηθάλεηεο. Δθαξκόδεηαη εύθνια θαη είλαη 

αληηζηαηηθό. Παξέρεη πςειή πξνζηαζία θαη πξνζδίδεη απσζεηηθή δύλακε 

ελάληηα ζην λεξό πνπ δηαξθεί γηα εβδνκάδεο. Πξνζηαηεύεη από ηηο αθηίλεο 

UV θαη εληζρύεη ηελ ιάκςε θαη ηελ πξνζηαζία. Αθαηξεί βξσκηά, ζθόλε, 

δαθηπιηθά απνηππώκαηα θαη θειίδεο λεξνύ. Με άξσκα θεξάζη. 
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WAC_118_16 

JET SEAL ΠΡΟΣΑΣΔΣΗΚΟ ΒΑΦΖ 
Παξέρεη αλζεθηηθή πξνζηαζία αθόκα θαη από ηα ζθιεξόηεξα ζηνηρεία. Ζ 

θόξκνπια ζπλζεηηθνύ θεξηνύ κε πνιπκεξή ζπζηαηηθά λαλνηερλνινγίαο πνπ 

δηαζέηεη, νδεγεί ζε καθξνρξόληα δηάξθεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηά ηνπ δηαξθνύλ έσο 12 κήλεο κε κία κόλν 

εθαξκνγή. Αληηκεησπίδεη θαη θαηαπνιεκά ηελ ππεξηώδε ειηαθή αθηηλνβνιία, 

ηελ ξύπαλζε, ηηο θειίδεο λεξνύ, ηα πεξηηηώκαηα πηελώλ. Δληζρύεη ηελ 

γπαιάδα ζε όια ηα ρξώκαηα βαθήο. Πξνζηαηεύεη θαη εληζρύεη ην γπαιηζηεξό 

θηλίξηζκα βαθήο ζην γπαιί, ηα δηαθαλή πιαζηηθά, ην γπαιηζκέλν κέηαιιν, 

ηηο ίλεο άλζξαθα, θ.α. Δύθνιν ζηε ρξήζε κε ην ρέξη ή κε αινηθαδόξν. 

Υξήζε κε απαιό ζθνπγγάξη ή ζθνπγγαξάθη κηθξντλώλ.  

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΗΑ ΚΔΡΑΜΗΚΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ  
 

CWS21216 

HYDROSUDS ΚΔΡΑΜΗΚΟ ΑΜΠΟΤΑΝ SiO2 
Σν Hydrosuds High Gloss είλαη έλα ζακπνπάλ κε νπδέηεξν pH θαη κε SiO2 

πνπ παξάγεη πινύζην αθξό θαη δίλεη σο απνηέιεζκα αμεπέξαζηε γπαιάδα. 

Παξέρεη ιάκςε θαη πξνζηαζία. Δπαλαθνξηίδεη ηελ θεξακηθή επίζηξσζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζαο. Ηδαληθό γηα θεξακηθέο επηζηξώζεηο. Μπνξεί όκσο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε απηνθίλεηα ρσξίο θεξακηθή επίζηξσζε θαη λα 

δεκηνπξγήζεη πδξνθνβηθέο ηδηόηεηεο. 

 

 

WAC23016 

HYDRO CHARGE ΤΓΡΟΦΟΒΗΚΟ ΚΔΡΑΜΗΚΟ 

ΦΡΑΓΗΣΗΚΟ SiO2 Δ ΠΡΔΗ 
Σν Hydro Charge είλαη έλα επαλαζηαηηθό πξντόλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη θεξακηθή επίζηξσζε ζην όρεκά ηνπ εύθνια, ρσξίο 

ηνλ ρξόλν, ην θόζηνο θαη ηε δπζθνιία πνπ απαηηεί ε παξαδνζηαθή κέζνδνο. 

Γεκηνπξγεί κία θεξακηθή επίζηξσζε επάλσ ζηελ επηθάλεηα, ε νπνία 

απσζεί ηα αηρκεξά ζσκαηίδηα, ην λεξό θαη ηε ξύπαλζε. Αθήλεη βαζηά, 

πινύζηα ιάκςε, απμάλεη ηελ αίζζεζε βάζνπο ζε όια ρξώκαηα θαη παξέρεη 

πξνζηαζία ζηηο βακκέλεο επηθάλεηεο γηα έσο θαη 1 έηνο. Πξνζηαηεύεη ην 

ρξώκα από ηηο επηβιαβείο αθηίλεο UVA θαη UVB. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη σο ελίζρπζε ζε ήδε ππάξρνπζεο θεξακηθέο επηθαιύςεηο.  
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WAC22916 

HYDROSLICK INTENSE GLOSS SiO2  

ΚΔΡΑΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΧΖ HYPERWAX 
Σν HydroSlick είλαη κηα θεξακηθή επίζηξσζε ζε κνξθή ηδει πνπ παξέρεη 

απαξάκηιιε πξνζηαζία, ιάκςε θαη δηαύγεηα. πλδπάδεη ηελ επθνιία ρξήζεο 

ιόγσ ηεο κνξθήο ηνπ κε ηα καθξνρξόληα απνηειέζκαηα θαη ηελ έληνλε 

ιάκςε ελόο θεξακηθνύ. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία ηεο γέιεο 

SiO2 θαη δελ πεξηέρεη θεξί. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κόλν ηνπ θαη όζν 

ζπρλά ζέιεηε, είηε ζε ζπλδπαζκό κε ην HydroCharge γηα πην έληνλα 

απνηειέζκαηα. 

 

 

SPI22616 

HYDROTHREAD ΚΔΡΑΜΗΚΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΤΦΑΜΑΣΧΝ & ΑΠΧΘΖΣΗΚΟ ΛΔΚΔΓΧΝ  
Σν HydroThread είλαη κία πδξνθνβηθή θεξακηθή επίζηξσζε πθαζκάησλ 

πνπ παξέρεη καθξάο δηάξθεηαο πξνζηαζία. Απσζεί ην λεξό θαη ηνπο ιεθέδεο 

από ηηο πθαζκάηηλεο επηθάλεηεο, ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηνπο. 

ρεκαηίδεη κηα πδξνθνβηθή επίζηξσζε ηερλνινγίαο SiO2 πνπ αλαγθάδεη ην 

λεξό θαη ηνπο ιεθέδεο λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ επηθάλεηα, ρσξίο λα 

δηεηζδύζνπλ ζηηο ίλεο ηνπ πθάζκαηνο. Πξνζηαηεύεη θαη παξαηείλεη ηε 

δηάξθεηα δσήο θαη εκθάληζεο ησλ πθαζκάησλ. Σν HydroThread έρεη σο 

βάζε ην λεξό θαη είλαη άνζκν. 

 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΗΑ ΜΑΣ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ  
 

CWS_995_16 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ ΜΑΣ & ΑΣΗΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 
Δηδηθό ζακπνπάλ γηα καη βεξλίθηα θαη επηθάλεηεο βηλπιίνπ. Καηάιιειν γηα 

όιεο ηηο κεζόνδνπο πιπζίκαηνο. Καζαξίδεη, εληζρύεη θαη πξνζηαηεύεη ηελ 

επηθάλεηα. Σα πξόζζεηα ιηπαληηθά ζπζηαηηθά ηνπ κεηώλνπλ ηελ πηζαλόηεηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «αξάρλεο» θαη ησλ γξαηδνπληώλ. Αθαηξεί ηε βξσκηά, ηε 

ζθόλε, ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα θαη πνιιά άιια. Γελ πεξηέρεη εληζρπηέο 

ζηηιπλόηεηαο ή θεξί, νπόηε εγγπάηαη όηη δελ ζα πξνζζέζεη αλεπηζύκεηε 

ιάκςε. 
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WAC_203_16 

JET SEAL MATTE ΚΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΜΑΣ ΥΡΧΜΑ & 

WRAPPING 
Παξέρεη αλζεθηηθή πξνζηαζία αθόκα θαη από ηα πην ζθιεξά θαηλόκελα. 

ρεδηαζκέλν εηδηθά γηα καη ηειεηώκαηα. Ζ ζύλζεηε θόξκνπια θεξηνύ έρεη 

καθξνρξόληα δηάξθεηα θαη παξέρεη πξνζηαζία θαη ιάκςε. Δληζρύεη ηελ 

απόξξηςε ησλ ζθιεξώλ ππεξησδώλ αθηηλώλ UV, ηεο ξύπαλζεο, ησλ 

πδάηηλσλ θειίδσλ, ησλ ζθνππηδηώλ, ησλ πεξηηησκάησλ πηελώλ θαη ηεο 

βξσκηάο. Ηδαληθό γηα καη βαθέο & βηλπιίνπ. Βνεζάεη ζηελ απνθπγή ηνπ 

μεζσξηάζκαηνο θαη απνρξσκαηηζκνύ. Υξήζε κε ζθνπγγάξη ή παλί 

κηθξντλώλ.  

 

 

SPI_995_16 

METICULOUS MATTE DETAILING ΠΡΔΗ ΓΗΑ ΜΑΣ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 
πξέη γηα πξνζηαηεπηηθό, γξήγνξν θαη ιεπηνκεξή ςεθαζκό ζε ζαηηλέ θαη 

καη ρξώκαηα, βεξλίθηα θαη πιαζηηθά. Καζαξίδεη, εληζρύεη θαη πξνζηαηεύεη 

ηελ επηθάλεηα. Ζ ηερλνινγία ζηεγαλνπνίεζεο ςεθαζκνύ πνπ δηαζέηεη, 

πξνζηαηεύεη από ηε κόιπλζε. Αθαηξεί ηε βξσκηά, ηε ζθόλε, ηε ξύπαλζε, ηα 

δαθηπιηθά απνηππώκαηα. Γελ πξνθαιεί ξαβδώζεηο θαη παξέρεη πξνζηαζία 

από ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία απνηξέπνληαο έηζη ηελ εμαζζέληζε ησλ 

πιηθώλ. Γελ πεξηέρεη θεξί, δηαιύηεο ή ζηιηθόλε - δελ πξνζζέηεη γπαιάδα. 

Λεηηνπξγεί θαιύηεξα κε πεηζέηα κηθξντλώλ. 

 

 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΟΡΟΦΖ CABRIO 

SPI_192_16 

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΟΡΟΦΖ CABRIO 
Οη νξνθέο Cabrio είλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε θαη ρξεηάδνληαη εηδηθή 

κεηαρείξηζε. Σν θαηάιιειν θαζαξηζηηθό θάλεη πάληα ηε δηαθνξά θαη ραξίδεη 

επαγγεικαηηθά απνηειέζκαηα. Σν εηδηθό θαζαξηζηηθό Top Cleaner θαζαξίδεη 

ζε βάζνο θαη απνκαθξύλεη θάζε είδνπο βξσκηά από ξύπνπο θαη θειίδεο. 

 

 

SPI_193_16  

ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΟΡΟΦΖ CABRIO 
Υξεζηκνπνηείηαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ θαζαξηζηηθνύ νξνθήο SPI_192_16. 

Απνηειεί ηζρπξό πξνζηαηεπηηθό νξνθήο cabrio, θαζώο "ζθξαγίδεη" ηελ 

δνπιεηά ηνπ θαζαξηζηηθνύ θαη απσζεί λέεο βξώκεο, ζθόλεο θαη πγξά. 
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΓΔΡΜΑΣΟ 
  

SPI_208_16 

LEATHER CLEANER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΔΡΜΑΣΟ 
Καζαξίδεη ήπηα ρσξίο λα βιάπηεη ην δέξκα. Ζ ηζνξξνπεκέλε θόξκνπια pH 

πνπ δηαζέηεη δελ ρξσκαηίδεη ην δέξκα, νύηε αιιάδεη ηελ πθή ηνπ. Γηαηεξεί 

θαη πξνζηαηεύεη ηελ αληνρή θαη ηελ εκθάληζε ηνπ δέξκαηνο. Γηεηζδύεη ζηνπο 

πόξνπο γηα λα αλαζεθώλεη θαη λα απνκαθξύλεη ηελ βξσκηά θαη ηε 

ιηπαξόηεηα. Γελ αθήλεη ππνιείκκαηα θαη δελ θαηαπνλεί ηηο ξαθέο. 

 

 

SPI_401_16 

LEATHER CONDITIONER 
Γηαηεξεί θαη απνθαζηζηά ηηο δεξκάηηλεο επηθάλεηεο. Ηδαληθό γηα θαζίζκαηα, 

ρεξνύιηα ζπξώλ θαη ηακπιό. ηεγλώλεη ζηελ εθαξκνγή, ρσξίο λα αθήλεη 

ιηπαξόηεηα. πλδπαζκέλν κε βηηακίλε Δ θαη αιόε γηα ηελ ελπδάησζε θαη 

ηελ ζξέςε ηνπ δέξκαηνο. Δθαξκόδεηαη ζηα θπζηθά θαη ζπλζεηηθά δέξκαηα. 

Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δεξκάηηλα έπηπια, ηαπεηζαξίεο, 

ελδύκαηα θαη αμεζνπάξ. 

 

 

SPI_111_16 

LEATHER SERUM 
Πξνζηαηεύεη ην δέξκα από ηελ UV αθηηλνβνιία, ην μεζώξηαζκα, ηηο ξσγκέο 

θαη ηα ρξώκαηα γηα έσο θαη 16 κήλεο. Απνθαζηζηά ην καηάξηζκα ρσξίο λα 

αθήλεη ιηπαξή αίζζεζε. Ζ αλζεθηηθή θόξκνπια επηθάιπςεο δηεηζδύεη βαζηά 

ζηνπο πόξνπο ηνπ δέξκαηνο. Γηαηεξεί ηα δεξκάηηλα θαζίζκαηα, ηηο πόξηεο, 

ηα ηακπιό θαη ηηο θεληξηθέο θνλζόιεο θαηλνύξγηα. Δθαξκόδεηαη ζε θπζηθό 

δέξκα, κνληέξλν ζθξαγηζκέλν δέξκα θαη ζπλζεηηθό δέξκα βηλπιίνπ. Ηδαληθό 

γηα ηαπεηζαξίεο απηνθηλήησλ, έπηπια, ελδύκαηα, αμεζνπάξ θαη πνιιά άιια. 

 

 

SPI_103_16 

SPRAYABLE LEATHER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ & 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΓΔΡΜΑΣΟ  
Σν Sprayable Leather είλαη έλα πξντόλ all-in-one πνπ θαζαξίδεη ην δέξκα 

από ηνπο ξύπνπο θαη θάζε είδνπο βξσκηά θαη ζηε ζπλέρεηα, ράξε ζηε 

βηηακίλε Δ θαη ηελ αιόε ζπληεξεί θαη απνθαζηζηά ηελ απαιή αίζζεζε. 

Πεξηέρεη πξόπνιε ε νπνία ζθξαγίδεη θαη πξνζηαηεύεη ηελ πνξώδε 

επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο από επηβιαβή ζηνηρεία. Πξνζηαηεύεη από ηηο 

αθηίλεο UV. 
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ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΜΠΟΤΑΝ 
 

WAC_808_16 

HYBRID V7 ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΦΡΑΓΗΣΗΚΟ & ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ  
Σν Hybrid V7 είλαη έλα επαλαζηαηηθό πιηθό πνπ ζπλδπάδεη ην ζθξαγηζηηθό 

κε ην quick detailer πνπ δίλεη ηέιεηα γπαιάδα κε νπηηθή δηαύγεηα. Αθαηξεί ηηο 

δαρηπιηέο, ηε ζθόλε θαη ηνπο ξύπνπο, ελώ ηαπηόρξνλα δίλεη γπαιάδα κε 

κεγάιε δηάξθεηα. Οη ηδηόηεηεο ηνπ V7 νθείινληαη ζηε λαλνηερλνινγία θαη 

ηερλνινγία rapid bond πνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντόλ θαη γηα 

πιαζηηθέο ή ειαζηηθέο επηθάλεηεο, πξνζηαηεύνληάο ηηο από ηηο αθηίλεο UV. 

 

 

WAC_707RU_16 

ECOSMART-RU ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ & ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΥΧΡΗ 

ΝΔΡΟ  
Σν γπαιηζηηθό θαη θαζαξηζηηθό Ecosmart-RU πξνζδίδεη εμαηξεηηθή ιάκςε 

θαη πξνζηαζία πνπ δηαξθεί. Καζαξίδεη ρσξίο ηε ρξήζε λεξνύ, γπαιίδεη θαη 

πξνζηαηεύεη. Ηδαληθό γηα όια ηα ρξώκαηα απηνθηλήησλ ή κεραλήο. 

Γεκηνπξγεί γπαιάδα ρσξίο γξαηδνπληέο θαη ζηξνβηιηζκνύο. Δίλαη έηνηκν γηα 

ρξήζε. 

 

 

SPI10816 

WATER SPOT ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΚΖΛΗΓΧΝ ΝΔΡΟΤ 
Σν water spot remover εμνπδεηεξώλεη εύθνια θαη γξήγνξα ηνπο ιεθέδεο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ην λεξό θαη ηα ζθιεξά ζεκεία λεξνύ. 

Δμαθαλίδεη άκεζα ηηο θειίδεο λεξνύ από κέηαιιν, γπαιί θαη βακκέλε 

επηθάλεηα. Πξνεηνηκάδεη ηελ επηθάλεηα γηα εθαξκνγή θεξηνύ θαη κειινληηθή 

πξνζηαζία από ηηο θειίδεο λεξνύ θαη πξνζδίδεη ιεία αίζζεζε ζηηο 

γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο. 

 

 

SPI_663_16 

INNER CLEAN ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ & ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ  
Καζαξηζηηθό θαη πξνζηαηεπηηθό γηα ην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Καηάιιειν γηα όιεο ηηο επηθάλεηεο όπσο ηδάκηα, δέξκα, βηλύιην, πιαζηηθό, 

ύθαζκα θαη μύιν. Σν Total Interior θαιύπηεη πιήξσο όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ηνπ απηνθηλήηνπ. Ηδηαίηεξα εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Με θξέζθν 

άξσκα αλαλά. 
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SPI_993_16 

NONSENSE ΑΟΜΟ ΤΠΔΡΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 
Άρξσκν θαη άνζκν ππεξθαζαξηζηηθό. Γελ αθήλεη θαζόινπ ππνιείκκαηα, 

ρξώκα ή νζκή. Λεηηνπξγεί ζε εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

Καηαζηξέθεη ηε βξσκηά. Καζαξίδεη ηα ραιηά, ηα ειαζηηθά, ηνπο ιεθέδεο, ηνπο 

θηλεηήξεο θαη πνιιά άιια. Γηαζέηεη δηαθαλή ηερλνινγία θαζαξηζκνύ. 

 

 

CLD_101_16 & CLD_101  

ALL CLEAN CITRUS ΤΠΔΡΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ (473ml & 3,7L) 
Οινθιεξσκέλε θόξκνπια θαζαξηζκνύ κε βάζε ηα εζπεξηδνεηδή (θίηξν). 

Λεηηνπξγεί ηόζν ζηα εζσηεξηθά, όζν θαη ζηα εμσηεξηθά κέξε ησλ 

απηνθηλήησλ. Καηαζηξέθεη ηε βξσκηά ράξε ζηελ πςειή δξάζε αθξίζκαηνο, 

ε νπνία απνθνιιά ηελ βξσκηά από ηηο επηθάλεηεο. Φξέζθν άξσκα 

εζπεξηδνεηδώλ ρσξίο επηβιαβείο ρεκηθέο αλαζπκηάζεηο. Μπνξεί λα 

αξαησζεί, αλάινγα ηηο αλάγθεο θαζαξηζκνύ. 

 

 

SPI22016 

TOTAL INTERIOR ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ & ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ  
Καζαξηζηηθό θαη πξνζηαηεπηηθό εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Καηάιιειν γηα όιεο ηηο 

επηθάλεηεο όπσο: ηδάκηα, δέξκα, βηλύιην, πιαζηηθό, ύθαζκα θαη μύιν. 

Καιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ νρήκαηνο θαη πξνζηαηεύεη 

από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν πξντόλ απηό δελ πξνζζέηεη γπαιάδα θαη 

ιάκςε. Βειηηώλεη θαη απνθαζηζηά ηελ όςε ησλ επηθαλεηώλ. 

 

 

SPI_191_16 

LIGHTING FAST ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ & ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΜΟΚΔΣΑ 
Καζαξίδεη άκεζα ηα πθάζκαηα. Ηζρπξό θαζαξηζηηθό γηα αθαίξεζε δύζθνισλ 

ιεθέδσλ, ζεκαδηώλ θαη θειίδσλ. Υξεζηκνπνηείηαη είηε σο απηόλνκν 

θαζαξηζηηθό, είηε σο πιηθό πξνεξγαζίαο γηα ηελ πεξηπνίεζε ραιηώλ. Αθαηξεί 

ηνλ θαθέ, ηε ιάζπε, ηε βξσκηά, ην ρπκό, ην θξαζί, ηα έιαηα θαη ηνπο ιεθέδεο 

θαηνηθίδησλ δώσλ. Ζ ζύζηαζε ηνπ επίζεο, αθαηξεί επηκειώο ηνπο επίκνλεο 

ιεθέδεο ζε πθάζκαηα, ηαπεηζαξίεο, πάλει ζπξώλ, ραιηά θαη κνθέηεο.  

 

 

 



Chemical Guys Greece - Alexport Company 

 
 

24 
 

SPI_210_16 

FABRIC GUARD ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΤΦΑΜΑΣΧΝ 
Πξνζηαηεύεη ηα πθάζκαηα από ηνπο ιεθέδεο. Γηαηεξεί ηελ αξρηθή ηνπο 

εκθάληζε θαη αίζζεζε. Παξέρεη καθξνπξόζεζκε πξνζηαζία από ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη ην μεζώξηαζκα. Ζ λέα αλζεθηηθή ηνπ θόξκνπια πξνζηαηεύεη 

όιν θαη πεξηζζόηεξν κε θάζε εθαξκνγή.  Βειηησκέλε επειημία γηα εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά πθάζκαηα θαη ηαπεηζαξίεο. 

 

 

CLD_700_16 

MAT RENEW ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ & ΠΡΟΣΑΣΔΤΗΚΟ ΓΗΑ 

ΛΑΣΗΥΔΝΗΑ ΠΑΣΑΚΗΑ 
Καζαξίδεη απνηειεζκαηηθά ηα ιαζηηρέληα παηάθηα απηνθηλήηνπ. Γηαηεξεί ηελ 

αξρηθή εκθάληζε θαη ηελ αίζζεζε θαηλνύξηνπ. Πξνζηαηεύεη από ξσγκέο θαη 

μεζώξηαζκα. Γελ δεκηνπξγεί νιηζζεξή αίζζεζε. Μαη εκθάληζε. 

 

 

CWS_207_16 

EXTREME BODY WASH ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

ΜΔ ΚΔΡΗ  
Έλα premium ζακπνπάλ απηνθηλήηνπ, αλακηγκέλν κε δύν δηαθνξεηηθά θεξηά 

γηα ηελ επαλαθνξά ηεο γπαιάδαο θαη εληζρπκέλε πξνζηαζία. Πεξηέρεη 

θπζηθό θεξί carnauba θαη ζπλζεηηθό θεξί γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα. Ηδαληθό 

γηα ην εβδνκαδηαίν πιύζηκν ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζώο έρεη ηζνξξνπεκέλν PH. 

 

 

CWS_1010_16 

MAXI-SUDS II ΑΜΠΟΤΑΝ, ΣΑΦΤΛΗ  
To Maxi Suds II είλαη από ηα best seller ζακπνπάλ ηεο Chemical Guys ην 

νπνίν απνκαθξύλεη ηε βξσκηά θαη πξνζδίδεη γπαιάδα ρσξίο λα πξνθαιεί 

γξαηδνπληέο. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ MaxiSuds II θξύβεηαη ζην 

δηνγθσηηθό αθξό πνπ απειεπζεξώλεη θπζαιίδεο θαη αλαζεθώλεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο βξσκηέο. Ζ θόξκνπιά ηνπ είλαη απαιή κε ην ρξώκα θαη 

ηα πξνζηαηεπηηθά θεξηά αιιά ζθιεξή κε ηνπο ξύπνπο. Πνιύ ζπκππθλσκέλν 

πιηθό, ηα 30 γξακκάξηα αξθνύλ γηα 5 γαιόληα λεξνύ. Άξσκα ζηαθύιη. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αθξνπνηεηή θαη ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη 

πιύζηκν κε ην ζύζηεκα "δύν θνπβάδσλ". 
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CWS_101_16 

MAXI-SUDS II ΑΜΠΟΤΑΝ, ΚΔΡΑΗ  
To Maxi Suds II είλαη από ηα best seller ζακπνπάλ ηεο Chemical Guys ην 

νπνίν απνκαθξύλεη ηε βξσκηά θαη πξνζδίδεη γπαιάδα ρσξίο λα πξνθαιεί 

γξαηδνπληέο. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ MaxiSuds II θξύβεηαη ζην 

δηνγθσηηθό αθξό πνπ απειεπζεξώλεη θπζαιίδεο θαη αλαζεθώλεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο βξσκηέο. Ζ θόξκνπιά ηνπ είλαη απαιή κε ην ρξώκα θαη 

ηα πξνζηαηεπηηθά θεξηά αιιά ζθιεξή κε ηνπο ξύπνπο. Πνιύ ζπκππθλσκέλν 

πιηθό, ηα 30 γξακκάξηα αξθνύλ γηα 5 γαιόληα λεξνύ. Άξσκα θεξάζη. Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αθξνπνηεηή θαη ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη πιύζηκν κε ην 

ζύζηεκα "δύν θνπβάδσλ". 

 

 

CWS_110_16 

HONEYDEW EXTREME SUDS ΑΜΠΟΤΑΝ  
Αλώηεξεο πνηόηεηαο θαζαξηζηηθόο αθξόο κε άξσκα πεπόλη. Πξνεγκέλε 

ηερλνινγία αθξηζκνύ ζαπνπλάδαο. Ηδαληθό γηα απηόκαηα πιπληήξηα θαη γηα 

πιύζηκν εμ απνζηάζεσο κε πηεζηηθό θαη κε ηε κέζνδν «δύν θνπβάδσλ». 

Καηάιιειν γηα πιύζηκν ζπληήξεζεο. Ξεπιέλεηαη εύθνια ρσξίο λα αθήλεη 

ππνιείκκαηα. Αζθαιέο γηα θεξσκέλεο επηθάλεηεο. Αθαηξεί βξσκηέο θαη 

δηάθνξα ππνιείκκαηα. 

 

 

CWS_133_16 

GLOSSWORKZ ΑΜΠΟΤΑΝ ΓΤΑΛΑΓΑ 
Σν Chemical Guys Gloss Workz Auto Wash είλαη έλα ζακπνπάλ κε 

νπδέηεξν pH, ην νπνίν εληζρύεη ηελ γπαιάδα, θαη πξνζθέξεη απνηειέζκαηα 

ρσξίο γξαηδνπληέο ράξε ζηελ απαιή ιίπαλζε πνπ πεηπραίλεη. Δίλαη 

αζθαιέο γηα ηα θεξηά θαη ζθξαγηζηηθά  θαη απνηειεί ηελ ηδαληθή ιύζε γηα ην 

εβδνκαδηαίν πιύζηκν ηνπ νρήκαηνο θαη  ηε δηαηήξεζε θξέζθηαο γπαιάδαο.  

 

 

CWS_619_16 

BLACK LIGHT ΑΜΠΟΤΑΝ ΓΗΑ ΚΟΤΡΟΥΡΧΜΑ 

ΟΥΖΜΑΣΑ  
Ηδαληθό ζακπνπάλ γηα νρήκαηα καύξνπ θαη ζθνύξνπ ρξώκαηνο. 

Ηζνξξνπεκέλν αληηραξαθηηθό pH, ην νπνίν δελ αθαηξεί ην θέξσκα ή ηηο 

ζηεγαλνπνηεκέλεο επηθάλεηεο. Φόξκνπια γηα ηδηαίηεξε ζαπνπλάδα θαη 

γπαιάδα. Premium θαζαξηζηηθό ζακπνπάλ γηα πιύζηκν απηνθηλήησλ ρσξίο 

ζηίγκαηα. Ηδαληθό γηα ζύζηεκα πιπζίκαηνο "δύν θνπβάδσλ" ή κε πηζηόιη 

αθξνύ. 
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CWS_301_16 & CWS_301 

CITRUS WASH & GLOSS ΑΜΠΟΤΑΝ ΓΤΑΛΑΓΑ (473ml 

& 3,7L) 
Σν Citrus Wash & Gloss, ράξε ζηε θπζηθή δύλακε ηνπ 

ιεκνληνύ, πξνζθέξεη αμεπέξαζηα απνηειέζκαηα πιπζίκαηνο. Έρεη 

εμαηξεηηθέο θαζαξηζηηθέο ηδηόηεηεο, ελώ ηαπηόρξνλα πξνζδίδεη ζηελ 

επηθάλεηα  κεηά ην πιύζηκν γπαιάδα. Τπεξζπκππθλσκέλν ζακπνπάλ κε 

θπζηθά ζπζηαηηθά ιεκνληνύ πνπ δηαζπάλε θαη απνθνιιάλε ηε βξσκηά θαη 

ηνπο ξύπνπο. 

 

 

CWS_402_16 & CWS_402 

Mr. PINK ΑΜΠΟΤΑΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (473ml & 3,7L) 
Σν Mr. Pink Super Suds ζακπνπάλ αλήθεη ζηα best seller ζακπνπάλ ηεο 

εηαηξίαο. Απνκαθξύλεη ηε βξσκηά κε ηε ζπλερή δεκηνπξγία θπζαιίδσλ θαη 

δίλεη γπαιάδα ρσξίο γξαηδνπληέο. Γελ βιάπηεη ηε ζηξώζε θεξηνύ ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη απηό ην θαζηζηά ηδαληθό γηα ηελ εβδνκαδηαία ζπληήξεζε 

ηνπ νρήκαηόο. Σν νπδέηεξν pH ηνπ επηηξέπεη ην πιύζηκν αθόκα θαη κέζα 

ζηνλ ήιην. Ηδαληθό γηα ρξήζε κε πιπζηηθά κεραλήκαηα θαη αθξνπνηεηέο. 

 

  

CWS_808_16 

HYBRID V7 ΑΜΠΟΤΑΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΜΔ ΔΝΗΥΤΖ 

ΓΤΑΛΑΓΑ  
Σν Hybrid V7 είλαη έλα ζακπνπάλ απηνθηλήηνπ κε έληνλε θαζαξηζηηθή ηζρύ 

θαηάιιειν γηα ην εβδνκαδηαίν πιύζηκν. Γηαζέηεη εληζρπηηθά γπαιάδαο γηα 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ιάκςεο ελώ παξάιιεια δηαηεξεί ηπρόλ θεξηά, sealants 

θαη επηζηξώζεηο. Παξάγεη πινύζην αθξό πνπ απνκαθξύλεη ηε βξσκηά θαη 

ηνπο ξύπνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πίεζε ζην θαζάξηζκα. Σν Hybrid V07 

ράξε ζηελ ηερλνινγία ηνπ αλπςώλεη θαη δηαρσξίδεη ηε βξσκηά από ηα 

ρξώκαηα, επηηξέπνληαο ζην γάληη πιπζίκαηνο λα θαζαξίδεη απνηειεζκαηηθά 

ρσξίο λα δεκηνπξγεί άρλα θαη γξαηδνπληέο. 

 

 

CWS_801_16 

AFTER WASH ΠΡΔΗ ΣΔΓΝΧΜΑΣΟ & ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ 
Γξήγνξν θαη εύθνιν ζηέγλσκα  κε πβξηδηθή & πδξνθνβηθή ηερλνινγία 

ζηεγλώκαηνο. Πξνζζέηεη ιίπαλζε γηα κείσζε ησλ γξαηδνπληώλ θαη 

πξνζδίδεη ιάκςε θαη γπαιάδα. Πξνζθέξεη επηπιένλ πξνζηαζία. Υξήζε 

κεηά ην πιύζηκν ηνπ απηνθηλήηνπ. 
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ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΣΡΟΥΩΝ, ΜΖΥΑΝΖ & 

ΠΛΑΣΗΚΩΝ  

 

SPI21516 

DECON PRO IRON REMOVER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΡΟΥΧΝ 
Έλα απνηειεζκαηηθό θαη γξήγνξν θαζαξηζηηθό ηξνρώλ. Αθαηξεί κε επηηπρία 

ηηο βξσκηέο, ηνπο ξύπνπο θαη ηα ππνιείκκαηα ζηδήξνπ πνπ καδεύνληαη ζηηο 

δάληεο θαη ηνπο ηξνρνύο. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν ώζηε λα απνκαθξύλεη θάζε 

ίρλνο ξύπαλζεο ζηδήξνπ, θαζώο θαη ηελ ζθόλε θξέλσλ. 

 

 

CLD_203_16 

SIGNATURE SERIES ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΡΟΥΧΝ  
Καζαξίδεη ηελ ζπζζσξεπκέλε βξσκηά θαη απνβάιιεη ηε ζθόλε από 

ηξνρνύο, θξέλα θαη αλαξηήζεηο. Σα θαζαξηζηηθά κε βάζε ηα εζπεξηδνεηδή 

εηζρσξνύλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηνπο παρύξξεπζηνπο ξύπνπο. Απαιή, 

αζθαιήο θόξκνπια γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ηξνρώλ, γπαιηζηεξέο βακκέλεο 

επηθάλεηεο, κέηαιια, ρξώκην θαη θανπηζνύθ. Αθαηξεί ηε βξσκηά θαη ηα 

ππνιείκκαηα από ηα ειαζηηθά.  

 

 

CLD_201_16 

ORANGE DEGREASER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
Δπαγγεικαηηθό θαζαξηζηηθό θηλεηήξα γηα δύζθνινπο ξύπνπο. Αθαηξεί 

απνηειεζκαηηθά ηε βξσκηά, ηε γιίηζα, ην μεξακέλν γξάζν θαη ηε ζθόλε από 

ηνλ θηλεηήξα κεραλώλ θαη απηνθηλήησλ. Σα θαζαξηζηηθά κε βάζε ηα 

εζπεξηδνεηδή εηζρσξνύλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηνπο παρύξξεπζηνπο ξύπνπο. 

Ηδαληθό γηα θαζαξηζκό θηλεηήξσλ, ηξνρώλ, ζόισλ, κεραλεκάησλ θη 

εξγαιείσλ. 

 

 

CLD10516 

STICKY CITRUS ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ ΓΔΛΖ ΣΡΟΥΧΝ  
Παρύξεπζην θαζαξηζηηθό γηα ηνπο ηξνρνύο θαη ηηο δάληεο. Σν Sticky Citrus 

πξνζθνιιάηαη ζηνπο ηξνρνύο θαη ηελ επηθάλεηα θαη δξα σο αλαζηαιηηθόο 

παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγία βξσκηάο, ζθόλεο θαη ιαδηνύ. Καζαξίδεη & 

απνιπκαίλεη απνηειεζκαηηθά. Γεκηνπξγείηαη από θπζηθά εθρπιίζκαηα 

εζπεξηδνεηδώλ θαη δελ πεξηέρεη θαπζηηθά πιηθά. Καηάιιειν γηα όινπο ηνπο 

ηύπνπο ηξνρώλ. 
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CLD_997_16 

DIABLO GEL ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ ΓΔΛΖ ΣΡΟΥΧΝ  
Αζθαιήο γέιε γηα όινπο ηνπο ηξνρνύο. Σν νμπγόλν πνπ πεξηέρεη ε γέιε 

εηζέξρεηαη ζηελ βξσκηά θαη ηελ απνθνιιά από ηνπο ηξνρνύο.  Σαπηόρξνλα 

ιηπαίλεη ηηο βνύξηζεο θαζαξηζκνύ, έηζη ώζηε ην ηξίςηκν θαη ν θαζαξηζκόο λα 

κελ ραξάζζνπλ ηηο επαίζζεηεο επηθάλεηεο. 100% ηζνξξνπεκέλν θαη 

νπδέηεξν pH. 

 

 

TVD_104_16 

BAREBONES UNDERCARRIAGE ΠΡΔΗ ΘΟΛΧΝ & 

ΦΣΔΡΧΝ 
Δπαλαθέξεη ηελ πινύζηα καύξε ιάκςε ζηα πξνζηαηεπηηθά θηεξνύ θαη 

ζηνπο ζόινπο. Γεκηνπξγεί εμαηξεηηθή ιάκςε κέζα ζε δεπηεξόιεπηα. 

Καζαξίδεη, επαλαθέξεη, μεζακπώλεη θαη πξνζηαηεύεη ηηο επηθάλεηεο. 

Πξνζηαζία από όια ηα θαηξηθά θαηλόκελα θαη ησλ αθηηλώλ UV. Ηδαληθή 

ιύζε γηα ηα ειαζηηθά απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηώλ. Βειηησκέλε 

θόξκνπια πνπ δηεηζδύεη πην γξήγνξα παξέρνληαο κηα βαζηά ιάκςε. 

Παξέρεη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο βαζύ καύξν θηλίξηζκα. 

 

 

TVD_107_16 

V.R.P. ΑΛΟΗΦΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΛΑΣΗΚΧΝ 
Αινηθή κε βάζε λεξνύ. Βειηησκέλε θξεκώδεο πθή γηα επθνιόηεξε 

εθαξκνγή. Δπαλαθέξεη ην βαζύ καύξν ζε βηλύιην, θανπηζνύθ, θαη ηα 

πιαζηηθά κέξε. Πξνζηαηεύεη από ην μεζώξηαζκα θαη  από ηηο αθηίλεο UV. 

Αιείθεηαη κέρξη λα ζηεγλώζεη, ρσξίο λα πξνζειθύεη ηελ βξσκηά ή ηελ 

ζθόλε. Γηεηζδύεη βαζηά γηα απνηειέζκαηα πνπ δηαξθνύλ. 

 

 

TVD_108_16 

TIRE & TRIM ΓΔΛΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ & ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΜΔΡΧΝ 
Μαθξάο δηαξθείαο γέιε ειαζηηθώλ θαη πιαζηηθώλ κεξώλ. Δπαλαθέξεη θαη 

πξνζηαηεύεη ηα μεζσξηαζκέλα από ηνλ ήιην κέξε. Απνξξνθάηαη γξήγνξα. 

Ηδαληθή ιύζε γηα μεζσξηαζκέλνπο πξνθπιαθηήξεο, πιαζηηθά θξύδηα 

θηεξώλ, επελδύζεηο ζπξώλ, θαζξέπηεο, δηαθνζκεηηθά παξαζύξσλ, καζπηέ, 

ειαζηηθά, πεξζίδεο, θαη πνιιά άιια. Δμαηξεηηθά ήπην, κε βάζε ην ιάδη, 

όπνπ δηεηζδύεη βαζηά. Πξνζδίδεη πςειή ιάκςε πνπ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε 

ηνπ “wet look”.  
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TVD_109_16 

SILK SHINE ΑΛΟΗΦΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ & ΣΑΜΠΛΟ 
Πξνζδίδεη κεηαμέληα ιάκςε ζηα ειαζηηθά, ηα ηακπιό θαη ηα πιαζηηθά κέξε 

θαη δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε νινθαίλνπξηνπ, ρσξίο όκσο λα είλαη ιηπαξά ή 

γπαιηζηεξά. Γελ πξνζειθύζεη ηε ζθόλε θαη ηελ βξσκηά. Υξήζε γηα 

νπνηνδήπνηε εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό βηλύιην, θανπηζνύθ, θαη ηα πιαζηηθά 

κέξε απηνθηλήηνπ ή ηεο κνηνζπθιέηαο. Αζθαιέο γηα θαιύκκαηα ρώξνπ ηνπ 

θηλεηήξα, εύθακπηνπο ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα. 

 

 

TVD_201_16 

ΑΛΟΗΦΖ NATURAL SHINE-SATIN SHINE 
Ζ Natural Shine είλαη κηα αινηθή ε νπνία πξνζηαηεύεη ηελ επηθάλεηα θαη 

πξνζδίδεη ήπηα ιάκςε. Ηδαληθή γηα εθαξκνγή κεηά ην θαζάξηζκα. 

Δλπδαηώλεη θαη επαλαθέξεη ηελ αξρηθή γπαιάδα ρσξίο λα δεκηνπξγεί 

ιηπαξά θαηάινηπα. Καηάιιειν γηα ρξήζε ζηα ειαζηηθά, ηακπιό, πιαζηηθά 

θαη επηθάλεηεο βηλπιίνπ. Πεξηέρεη πνιπκεξή ζπλζεηηθά θαη πξνζηαηεύεη από 

ηηο αθηίλεο UV.  

 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΣΕΑΜΗΩΝ  

 

CLD30016 

STREAK FREE ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 
Σν Streak Free είλαη εηδηθό θαζαξηζηηθό γηα ηα ηδάκηα, θαζώο δελ αθήλεη 

ξαβδώζεηο, θειίδεο θαη αηέιεηεο. Απνκαθξύλεη κε επηηπρία βξσκηέο, 

δαρηπιηέο, ζθόλε θαη ξύπνπο από ηα ηδάκηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί  γξαηδνπληέο. Γελ πεξηέρεη ακκσλία θαη ράξε ζηελ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε θόξκνπιά ηνπ, δηαηεξεί ηα ηδάκηα αόξαηα γηα όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν.  

 

 

CLD_202_16 

SIGNATURE SERIES ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 
Δπαγγεικαηηθό θαζαξηζηηθό γηα γπαιί θαη δηάθαλα πιαζηηθά. Αζθαιέο γηα 

θηκέ ηδάκηα, θαζξέθηεο θαη δηάθαλα πιαζηηθά. Ζ ζύλζεζε ηνπ δελ αθήλεη 

ξαβδώζεηο, θειίδεο ή ιεθέδεο. Καζαξίδεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

παξάζπξα, θαζξέθηεο, ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα θαη νζόλεο 

ηειεόξαζεο.  

 

 


