
excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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VAHAT 
Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen



excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
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puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
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Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
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silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
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pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743
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Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
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sisällä liuottimia. 
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Tuotekoodi: 
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Autoshampoo
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puhdistusominai-
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autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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VAHAT 
Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745
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104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
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Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
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VAHAT 
Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755



excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen

excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755

V
A

N
N

E
P

U
H

D
IS

T
U

S Vannepesu
Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755



excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen

excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755



excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755



excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754
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Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755



excellent performance

Autonhoitotuotteet
Black Line

Hyönteisirrote pumpulla
Helppokäyttöinen ja tehokas 
hyöteisirrote. Erinomaiset 
puhdistusominaisuudet, sisäl-
tää tensidejä. Hyönteisirrote 
on heikosti emäksinen ja sitä 
voidaan turvallisesti käyttää 
muovi- ja lakatuille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000735

Värivaha
Kiillottaa ja peittää samalla pienet pinnalliset naarmut lakatuilta pinnoilta. Soveltuu sekä metalliväri-
sille että metallivärittömille pinnoille. Antaa kiiltävän lopputuloksen ja palauttaa alkuperäisen värin. 
Kevyesti kiillottava vaha, joka 
suojaa sään vaikutuksilta.

Autoshampoo 
vahalla
Autonpesuaine, joka 
puhdistaa ja suojaa 
auton pintaa. Puhdistaa 
pinnan tehokkaasti ja 
jättää kiiltävän pinnan. 
Suojaa sään vaikutuk-
silta ja vähentää lian 
tarttumista. Autosham-
poo ei sisällä liuottimia 
ja pullo riittää 3-5 auton 
pesuun.
Tuotekoodi: 
104-000743

Krominkiillo-
tusaine
Kiillottaa, puh-
distaa ja suojaa 
kromiosat tehok-
kaasti. Suojaa 
sään vaikutuksilta 
ja jättää kiiltävän 
pinnan. Kromin-
kiillotusaine estää 
lian tarttumista 
pinnalle, se ei 
sisällä liuottimia. 
Sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 
104-000742 

Autoshampoo
Erinomaiset 
puhdistusominai-
suudet omaava 
autoshampoo. 
Erittäin tiivis koos-
tumus, ei sisällä 
liuottimia.
Tuotekoodi: 
104-000756

Pikavaha aerosoli
Tehokas, helppokäyttöinen 
spray, joka antaa pitkäkes-
toisen kiillon. Sopii lakatuil-
le, muovisille ja kromatuille 
pinnoille. Soveltuu hyvin 
myös suuremmille pinnoille. 
Pikavaha hylkii vettä ja 
antaa kestävän kiillon. 
Vähentää lian tarttumista 
sekä suojaa käsiteltyä 
pintaa sään vaikutuksilta. 
Vaha on pH-neutraali ja 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000710 
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Pikavaha
Helppokäyttöinen pikavaha suojaa ja palauttaa lakattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000744

Värinpalauttaja
Palauttaa kiillon ja värin haalistuneille, lakatuille pinnoille. Soveltuu sekä 
metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. Erinomaiset kiillotusominaisuudet. 
Suojaa sään vaikutuksilta, jättää kiiltävän pinnan ja 
palauttaa värin kirkkauden. 
Tuotekoodi: 104-000741

Kiiltovaha
Kevyesti kiillottava, helppokäyttöinen huoltotuote, joka suojaa ja
palauttaa maalattujen pintojen kiillon. 
Soveltuu sekä metallivärisille että metallivärittömille pinnoille. 
Tuotekoodi: 104-000740Naarmunpoistaja

Tehokas kiillotusvaha pienten pinnallisten vaurioiden poistoon lakatuilta pinnoilta. Palauttaa alkuperäisen värin 
ja kiillon. Sisältää silikonia. Tuotekoodi: 104-000745

Tuotekoodit
104-000746 valkoinen  
104-000747 musta  
104-000748 sininen  
104-000749 punainen 
104-000750 harmaa 
104-000751 vihreä  
104-000752 tumman-
  punainen
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Helppokäyttöinen, tehokas 
puhdistusaine vantei-
den ja pölykapseleiden 
puhdistukseen. Vaahtoava 
vannepesuaine puhdistaa 
huipputehokkaasti ja se 
pysyy hyvin myös pysty-
suorilla pinnoilla. Jättää 
kiiltävän pinnan ja siinä on 
360° toimiva suutin.
Tuotekoodi: 104-000713

Renkaanpaikkausaine
Kumipohjainen suihke 
sisäkumittomien renkaiden 
pikakorjaukseen. Renkaan-
paikkausainetta voidaan 
käyttää poistamatta 
rengasta.
Tuotekoodi: 104-000712

Ilmastoinnin raikastin
Ilmastoinnin raikastin poistaa epämiellyttävät hajut ajoneuvon 
ilmastointikennoista ja ilmanvaihtokanavista. Sumute on helppo 
ja nopea käyttää ja se jättää miellyttävän tuoksun.
Tuotekoodit 104-000720 appelsiini 
  104-000721 laventeli 
  104-000722 sitruuna 

Muovi- ja kumiehoste
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava suihke, 
joka sopii auton kojelaudan 
ja muiden muoviosien puh-
distukseen ja suojaukseen. 

Puolikiiltävä  Miellyttävän 
tuoksuinen suihke on likaa 
hylkivä ja antistaattinen. Se 
jättää käsiteltävälle pinnalle 
kestävän silkinhimmeän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000701 

Vaahtoava
Vesipohjainen vaahto, joka ei 
jätä jälkiä edes lasipinnalle. 
Tuotekoodi: 104-000702

Kiiltävä
Miellyttävän tuoksuinen suihke 
on likaa hylkivä ja antistaat-
tinen. Jättää käsiteltävälle 
pinnalle kestävän kiillon. 
Tuotekoodi: 104-000703

Ilmanraikastin, sitrus
Erittäin tehokas ilmanrai-
kastin peittää epämiellyt-
tävät hajut niin pienissä 
kuin suurissakin tiloissa. 
Se raikastaa tehokkaasti 
vain yhdellä painalluksella. 
Ilmanraikastin peittää epä-
miellyttävät hajut pitkäkes-
toisesti. 
Tuotekoodi: 104-000704 A
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Lasinpesu pumpulla
Erinomaiset puhdistusomi-
naisuudet omaava sumute 
auton lasien ja peilien puh-
distukseen. 
Heikosti emäksinen.
Tuotekoodi: 104-000731 

Vedenpoistaja, 
Rain Away
Helppokäyttöinen, vettä 
hylkivä suihke tuulilasille, 
peileille ja häikäisysuojille. 
Vähentää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia. 
Tuotekoodi: 104-000734

Huurteenpoistaja, 
Anti Condens
Suihke estää tuulilasin ja 
ikkunoiden huurtumista. 
Liuotinaineeton suihke, 
joka sopii sekä ulko- että 
sisäkäyttöön.
Tuotekoodi: 104-000730

Lasinpesuspray
Helppokäyttöinen suihke 
tuulilasien puhdistukseen. 
Liuottaa likaa tehokkaasti 
eikä jätä jälkiä lasiin. Hei-
kosti emäksinen, puhdis-
tava ja rasvajäljet poistava 
vaahto. 
Tuotekoodi: 104-000706 
 

Verhoilun 
puhdistusaine
Tehokas, nopeasti kuivuva 
vaahto tekstiilien puhdis-
tukseen. Helppokäyttöinen 
ja kuiva puhdistusvaahto, 
joka liuottaa 
tehokkaasti likaa. 
Raikkaan tuoksuinen.
Tuotekoodi: 104-000707

Nahanhoitoaine
Helppokäyttöinen tuote 
nahka- ja puolinahkaverhoi-
lun puhdistukseen ja hoitoon. 
Vähentää lian tarttumista ja 
hoitaa nahkaa. 

Nahanhoitoaine, aerosoli 
Sisältää vaseliinia, silikoniton.  
Tuotekoodi: 104-000708

Nahanhoitoaine 
Liuotinaineeton, 
sisältää silikonia.
Tuotekoodi: 104-000754

A
U

T
O

N
 H

O
IT

O

Kumin- ja 
muovinhoitoaine
Helppokäyttöinen spray auton 
ulkopinnoille. Hoitaa kumiosia, 
palauttaa muovipintojen kiil-
lon ja voimistaa niiden väriä.  
Antaa kestävän kiillon ja 
poistaa helposti vahan jäljet. 
Estää kumiosien jäätymistä ja 
kuivumista sekä suojaa pintaa 
sään vaikutuksilta.
Tuotekoodi: 104-000709 

Hoitoaine puskurille, musta
Hoitoaine mustille muovipuskureille.  
Palauttaa värin ja kiillon. Suojaa sään 
vaikutuksilta ja estää lian tarttumista. 
Sisältää silikonia, liuotinaineeton.
Tuotekoodi: 104-000753 

Rengaskiilto
Suihke autonrenkaiden 
värin vahvistamiseen. 
Sisältää silikonia, antaa 
kiiltävän lopputuloksen. 
Suojaa käsiteltyä pintaa 
sään vaikutuksilta. 
Aineen pH on neutraali.
Tuotekoodi: 104-000711 

Vannepesu pumpulla
Tehokas puhdistusaine 
vanteiden ja pölykapse-
leiden puhdistukseen. 
Vannepesu on helppokäyt-
töinen ja sen puhdistusomi-
naisuudet ovat vertaansa 
vailla. 
Tuotekoodi : 104-000732

Vannevaha
Suojaa vanteiden ja 
pölykapseleiden pintaa. Tu-
loksena on kiiltävä ja likaa 
hylkivä pinta. Vannevaha 
on liuotinaineeton ja sen 
pH on neutraali. Sisältää 
silikonia.
Tuotekoodi : 104-000733

Sisätilan 
puhdistusaine 
Tehokas puhdistusaine 
sisätilojen pinnoille. 
Tuotteen puhdistuso-
minaisuudet ovat 
erinomaiset ja se jättää 
raikkaan tuoksun. 
Tuotekoodi: 104-000755




