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Değerli Müşterimiz;

Araçlarımıza duyduğumuz ilgi ve sevgi, hepimizi birleştiren ortak bir duygudur. Bu nedenle, bir aile şirketi 
olan Würth‘ün uzun yıllardan beri otomotiv sektörüne sağladığı güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler bizi çok 
mutlu ediyor.

Bu şirket geleneğini gururla sürdürüyor ve sizin ihtiyaçlarınızı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Ürünlerimizi 
ve hizmetlerimizi sürekli geliştirerek bir katma değer sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Tutku bakım ister! İşte tam da bu yüzden araç temizlik ve bakım ürünleri programımızı daha da kullanışlı ve 
çekici hale getirmeye çalıştık. Sonuç: Yeni Würth Perfection Line ürün serisi. Alışılmış Würth kalitesinde, özenle 
tasarlanmış, birbirine uyumlu ve yüksek performanslı bir ürün portföyü.

Hemen şimdi bu avantajlardan yararlanmaya başlayın. Sonuç odaklı ve profesyonel araç bakım sistemimizle, 
iş yerinizde mükemmel bir gelişim ve kazanç fırsatı yaratın.

Würth Perfection Line size yalnızca mükemmel bir ürün serisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı 
hizmeti ve marketing desteği sayesinde mükemmel bir konsept oluşturmanıza imkan sağlıyor.

Geleceğe doğru atmış olduğumuz bu adımla birlikte, en iyi sonuçlara ulaşabilme konusunda beklentilerinizi 
karşılayabileceğimize inanıyoruz. Bu yepyeni araç temizlik ve bakım sistemimizi inceleyin ve daha yakından 
tanıyın. Araç bakımı konusundaki tutkunuzu yeniden keşfedeceksiniz.

Saygılarımla,

Patric Sattler 
Uluslararası Otomotiv Divizyon Müdürü

WÜRTH PERFECTION LINE
aracını tutkuyla sevenlere
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Mükemmel Parlaklık

Mükemmellik bir detay meselesidir.
Würth Perfection Line, araç temizlik ve bakım işlemlerinin her aşaması için size 
mükemmel ürünler sunuyor. Keşfedin ve keyfini yaşayın!1  I    DIŞ  BAKIM
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MÜKEMMEL TEMİZLİĞİN 
TEMELİ, DERİNLEMESİNE 
BİR ÖN TEMİZLİKTİR
Kontrol 

Temizlikten mükemmel sonuç almak için, öncelikle yüzeylerin mevcut durumunun incelenmesi 
çok önemlidir. Aracın üzerindeki kaba kirlerin giderilmesi için ilk olarak bol suyla 
durulanmasını tavsiye ederiz. Bu işlemi yaptıktan sonra yüzeydeki problemli alanları tespit 
etme aşamasına geçebilirsiniz.

Bu aşamadayken aracın mevcut durumunu kayıt altına alın. Böylece 
müşterinize yapılacak işlerle ilgili belge sunabilir ve bundan sonraki 
adımlar için kontrol listenizi oluşturabilirsiniz.

Problemli alanlarda ön temizlik

Haşere izleri
Haşere kalıntılarından daha çok aracın ön kısmı ve ön camı etkilenir. Protein içeren bu 
kalıntılar güneşin de etkisiyle yüzeye yerleşir ve çok zor çıkan lekeler haline gelir. Çoğunlukla 
normal yıkamayla bu lekelerden kurtulamazsınız. Bu gibi problemli durumlar için etkili bir ön 
temizlik çözümü sunan ürünümüz:
Böcek Temizleyici*I Art.-Nr. 0893 470. 
*Farklı ambalajda da mevcut:  
5 Litre I Art.-Nr. 0893 470 5

Protein lekelerine savaş açın:  
Lekeli bölgeye böcek temizleyici bol miktarda 
püskürterek bir süre etki etmesini bekleyin.

TAVSİYE

Daha hızlı ve etkili bir sonuç alabilmeniz için 
Kil Serisi ürünlerimizden destek almanızı 
tavsiye ederiz. 8. ve 9. sayfalarda yer alan 
bu yenilikçi ürün serisi, özel bir hamurun 
temizleme etkisiyle, pedlerin, süngerlerin, 
eldivenlerin ve bezlerin kullanım kolaylığını 
birleştiriyor. 
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Zift, katran, yüzeysel pas ve
reçine lekelerinden kolayca kurtulun

Zift ve katran lekeleri
Özellikle açık renk araçların yan paçalarında ve jantlarında zift ve katran 
sıçramaları en sevilmeyen lekelerdendir. Bunun için zift ve katran temizleyici 
ürünümüzü yüzeye sıkarak bir süre etki etmesini bekleyin.
Zift ve Katran Temizleyici*I Art.-Nr. 0890 26  

Ağaç reçinesi
Ağaç reçinesinden oluşan zor lekeleri temizlemek için Reçine Temizleyici 
I Art.-Nr. 0890 21 005 ürünümüzle ıslattığınız bir bezi kullanın veya yüzeye 
püskürterek etki etmesini bekleyin. Daha sonra lekeli yüzeyi mikro fiber bez veya 
süngerle temizleyin.
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Uygulama öncesi ve sonrası:  
Ön temizlik işlemlerinde en iyi sonuçları Kil 
Serisi ile alırsınız. Bu yenilikçi ürünler, birçok 
malzemenin en önemli özelliklerini bir arada 
taşır.

ZOR KİRLERE KARŞI
MÜKEMMEL YENİLİKLER
Yeni nesil bezler, süngerler, eldivenler ve
pedlerden oluşan Kil Serisi

Yenilikçi ürün grubumuz Kil Serisi, alışılagelmiş çalışma yöntemlerinizi, temizlik hamuru ve böcek 
süngeri gibi ürünlerle değiştiriyor. Bu seri, özel bir hamurun temizleme etkisiyle, pedlerin, süngerlerin, 
eldivenlerin ve bezlerin kullanım kolaylığını birleştiriyor! Böylece yüzeyleri hızlı ve güvenli şekilde temiz-
leyebilirsiniz. Bu da durulama ve polisaj işlemleri için mükemmel bir ön çalışma demektir.

Kil Ped I Art.-Nr. 0585 300 150
Kil Eldiven I Art.-Nr. 0585 300 210
Kil Bez I Art.-Nr. 0585 300 320
Kil Sünger I Art.-Nr. 0585 300 110
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Ped, eldiven, bez veya sünger: 
Kil Serisi ürünleriyle temizlik yapmak için yüzeyin 
nemli olması gerekir. Böylece yüzey daha kaygan 
olur ve kirler daha kolay akıp gider. Püskürtme 
kabıyla yüzeyi zaman zaman ıslatmak için su 
veya inceltilmiş şekilde R1 Temizleyici*I 
 Art.-Nr. 0893 125 005 kullanmanızı tavsiye 
ederiz. 
*Farklı ambalajda da mevcut:  
20 Litre I Art.-Nr. 0893 125 020
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Yeni gibi parlıyor: 
Son yıkama işleminden sonra jantlar 
tertemiz olacaktır.

Alüminyum Jant Temizleyici:
En inatçı fren balatası toz 
birikimlerini, zift kalıntılarını ve diğer 
zor çıkan kirleri kolaylıkla temizler. 
30 saniyelik uygulama süresi 
aşılmamalıdır.

Balata tozu
İnatçı bir kir tabakası oluşturan balata tozu, araç jantlarında en sık 
görülen problemdir. Ancak başka kirler de jantları kaplayarak aracın 
genel görüntüsünü bozabilir. Bunları gidermek için özel bir uygulama 
şekli gerekir. Son yıllarda git gide daha özel malzemelerden üretilen jant 
yüzeylerinin temizliği için, asit içermeyen, yüzeylere zarar vermeyen ve tüm 
jant malzemelerine uygun olan Premium Jant Temizleyici*I Art.-Nr. 
0893 476 500 ürünümüzü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Premium Jant Temizleyici jantlara yapışmış 
olan balata tozlarını temizler: 
Yüzeye pükürttükten sonra etki etmesi için rengin 
kırmızıya dönüşmesini bekleyin. 

Jantların çok kirli olması durumunda ek olarak bir jant 
fırçasıyla mekanik olarak da temizleyin. 
Daha sonra suyla durulayın.

JANTLARDA
MÜKEMMEL PARLAKLIK

Art.-Nr. 0890 102
Art.-Nr. 0890 102 05
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LASTİKLERDE MÜKKEMMEL 
PARLAKLIK VE KORUMA

LASTİK KÖPÜĞÜ

Korur ve parlatır:
Aracı tamamen yıkayıp bakımını yaptıktan sonra  Lastik 
Köpüğü 500 ml I Art.-Nr. 0890 121 ürünümüzü 
lastik yanaklarına püskürtün ve etki etmesini bekleyin. 
Düzenli olarak kullanıldığında lastikleriniz yeni gibi 
parlayacaktır. Uygulamadan sonra lastik yüzeyini bir bezle 
silmeyi unutmayın.

*Farklı ambalajda da mevcut: 
5 litre I Art.-Nr. 0890 121 05
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ÖN İŞLEMLER TAMAM. 
ŞİMDİ SIRA YIKAMAYA GELDİ
Klasik yöntemde, detaylı bir ön işlemden sonra araç yıkama için biraz oto şampuanı, 
bir kova, bol su ve bir Oto Yıkama Eldiveni I Art.-Nr. 0899 710 005 gerekir.
Şampuan için Cilalı Araç Şampuanı*I Art.-Nr. 0893 010 0 tavsiye ederiz.
Tek işlemde aracın boyasını temizlerken aynı zamanda da koruma sağlar. En iyi 
sonuca kolayca ulaşmak isteyenler için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca polisaj için de 
ön hazırlık işlevi görür. 
*Farklı ambalajda da mevcut:
5 Litre l Art.-Nr. 0893 010 05.

tAVSİYE

Aracı Peluş Eldiven ve bol su kullanarak 
yukarıdan aşağı doğru, küçük adımlar haline 
yıkayın. Böylece çözülmüş olan kirlerin 
yayılmasını ve boyayı çizmesini önlemiş 
olursunuz.

Hem şampuan hem cİla: 
Yıkama ve cilalama tek işlemde gerçekleşir. Hem 
çok iyi temizler hem de koruyucu tabaka oluşturur.

Oto Yıkama Süngeri - 170,5x12x6cm 
Art.-Nr. 0899 700 400

Alternatif olarak normal araç şampuanı:
1 Litre l Art.-Nr. 0893 012 0  
5 Litre l Art.-Nr. 0893 012 05

Cilalı Araç Şampuanı 5lt
Art.-Nr. 0893 010 05

Araç Yıkama Köpüğü 30lt
Art.-Nr. 0893 045 030

Araç Yıkama Köpüğü 60lt
Art.-Nr. 0893 044 060



13

Cam Temizliği 
Camlarda mükemmel bir görüntü elde edebilmeniz için, Aktif Cam Temizleme Köpüğü*I 
Art.-Nr. 0890 25 kullanmanızı tavsiye ederiz. Köpük kabarcıklarının patlamasıyla, yüksek 
konsantrasyonlu, aktif temizleme özellikli etki maddeleri açığa çıkar. Böylece kirleri güçlü şekilde 
çözen, ancak malzemelere zarar vermeyen bir temizlik sağlanmış olur.

Kurulama 
Özellikle cam aynaları silmek için Güderi Kurulama Bezi I Art.-Nr. 0899 700 630 tavsiye 
ederiz. Araç bakım ve temizliğinde ise çizik bırakmayan Microfiber Bez I Art.-Nr. 0899 900 131 
kullanması uygun olur.

Buğu Önleyici Sprey *I Art.-Nr. 0890 220 101
Araç camlarında ve aynalarda buğulanmayı önleyerek net 
görüş sağlanır.

Yağmur Kaydırıcı Sprey *I Art.-Nr. 0893 012 416
Tüm araç camlarında, duşakabinlerde ve tekne camlarında 
kullanıma uygundur.

Araç Yıkama Köpüğü 60lt
Art.-Nr. 0893 044 060
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Araç temizlik, bakım ve boya koruma işlemlerini mümkün olduğunca
kolaylaştırmak için size en yenilikçi ürünleri sunuyoruz.:  
Würth Perfection Line ürün serisinin yepyeni, çok etkili ve birbirine tamamen uyumlu 
ürünleri şimdi hizmetinizde.
Temizlikten ışıl ışıl parlayan bir aracın verdiği keyfi yeniden keşfedeceksiniz!

BAKIM İŞLEMİNİN ZİRVE NOKTASI
MÜKEMMEL BİR CİLA
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Boya koruma
El polisaj pedi veya dalgalı ped

Boya Koruma 
Pink

Hafif çizikler
Mavi ped

Boya koruma
Mavi ped

P10 P20 P30 P55

Yoğun çizikler
Yeşil ped veya peluş

Yoğun çizikler
Mavi ped veya peluş

Hologram
Turuncu ped veya peluş

Orta yoğunlukta çizikler
Mavi ped veya peluş

Hafif çizikler
Mavi ped veya peluş

Portakal kabuğu görüntüsü
Yeşil ped veya peluş

Toz tanecikleri
Yeşil ped veya peluş

Çiziklerin yoğunluğuna göre 
uygun polisaj malzemesini ve pedi 
seçin. Yatay / Dikey hareketlerle 
ve eşit şekilde yüzeye uygulayın. 
Yeni pedlerimizin üstün özellikleri 
mükemmel sonucu elde etmenizi 
sağlayacaktır.
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  Kalibrasyonlu Yüzey (Kesikli Ped)
Yeni polisaj pedlerimizin kalibre edilmiş yüzeyleri daha geniş bir alana sahiptir. Böylece daha 
çok polisaj malzemesini tutabilir ve işleyebilir. Dolayısıyla daha fazla etki ve yüksek verimlilik 
sağlar.
Avantajınız: En düşük aşınma oranıyla en yüksek etki gücü.

 Merkezleme
Polisaj pedlerimizin birçoğunun tam ortasında hızlı, rahat ve mükemmel merkezleme için bir 
delik bulunur. Avantajınız: Baştan sona uyumlu ve temiz bir polisaj.

 Açık Gözenekli Sünger
Polisaj pedlerimizin tamamı yüksek kaliteli açık gözenekli sünger malzemeden üretilir. Açık 
gözenekli yapının ve kalibrasyonlu yüzeyin avantajı, polisaj işlemi sırasında ısı oluşumunu 
engellemesidir. Avantajınız: Düşük sıcaklık sayesinde eşit ve istikrarlı 
performans.

 Yuvarlatılmış Kenarlar
Pedlerin yuvarlatılmış olan kenarları araç kaportasının tüm hatlarına uyum sağlar. Bu esnek 
geometri sayesinde yüzeydeki boyada iz oluşması önlenir. 
Avantajınız: Her tür kaportada esnek kullanım.

YENİ NESİL POLİSAJ 
PEDLERİMİZ ÜSTÜN 
PEFORMANS İÇİN İÇİN 
TASARLANDI
 1 

2

3

4

2
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HİSSEDEBİLECEĞİNİZ KOLAYLIK 
ÜÇÜ BİR ARADA POLİSAJ 
LEVHAMIZI KEŞFEDİN

3‘Ü 1ARADA
stoklarımızda!

3‘ü 1 arada Polisaj Tabanı
Bir polisaj levhasının profesyonel kullanım için mükemmelleştirilmesi:
Yalnızca tek bir levha ile, polisaj pedlerimizin her üç ölçüsünü de kullanabilirsiniz. Böylece 
mükemmel sonuca çok daha hızlı ve verimli şekilde ulaşabilirsiniz. – 
Hem de birbirinden farklı polisaj pedleriyle.
Avantajınız: Kolay kullanım, hızlı sonuç, katma değer.

Art.-Nr. 0586 01 145
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p10
Yoğun çizikler Portakal kabuğu görüntüsü Toz tanecikleri

Genel maskeleme işlemleri için uygun, +80 °C‘ye  
kadar ısı dayanımı olan maskeleme bandı.

Maskeleme Bandı 19mm x 50m Sarı
I Art.-Nr. 0992 00 19
Maskeleme Bandı 25mm x 50m Sarı
I Art.-Nr. 0992 00 25
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YOĞUN ÇİZİKLERE KARŞI 
MÜKEMMEL BİR TAKIM
Hızlı Aşındırma Pastası P10
Boya yüzeyindeki yoğun çiziklerin hemen giderilmesi için aşındırıcı özelliği yüksek, 
hızlı polisaj maddesi. Yeşil polisaj pedlerimizle birlikte kullandığınızda maksimum güç 
ve mükemmel bir sonuç elde edersiniz.

Hızlı Aşındırma Pastası P10, 250 g I Art.-Nr. 0893 150 012
Hızlı Aşındırma Pastası P10, 1 kg I Art.-Nr. 0893 150 010

Polisaj Pedi - Yeşil Seri
Minimum ısı oluşumuyla maksimum aşındırma performansı sağlayan polisaj pedleri.   
Avantajınız: Aşınmış boyalarda bile mükemmel sonuç veren hassas işlem.

Yeşil Ped 145 x 25 mm I Art.-Nr. 0585 025 145
Yeşil Ped 170 x 25 mm I Art.-Nr. 0585 025 170
Alternatif ürünler: 
Beyaz Peluş 80 mm I Art.-Nr. 0585 23 80
Beyaz Peluş 200 mm I Art.-Nr. 0585 195
Premium Siyah Peluş 135 mm I Art.-Nr. 0585 135

Kalın Pasta 1500 gr
Art.-Nr. 0893 469

Boya buğusu, toz girmesi, ağır hava koşullarına maruz kalan 
boya kaplamaları, çizikler ve diğer kusurlu boya bölgelerini 
gidermek, düzleştirmek ve telafi etmek için.



20

p20
Yoğun çizikler Orta yoğunlukta çizikler Hafif çizikler
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ORTA VE HAFİF DERECEDE 
AŞINMIŞ BOYALAR İÇİN 
MÜKEMMEL BAKIM
Parlatma ve Polisaj P20
Etkili şekilde boya bakımı için, orta derece aşındırıcı etkili yüksek parlaklık polisajı. 
Mavi polisaj pedlerimizle birlikte kullandığınızda orta ve hafif derecede aşınmış 
yüzeylerde mükemel bir sonuç elde edersiniz.

Parlatma ve Polisaj P20, 250 gr I Art.-Nr. 0893 150 022
Parlatma ve Polisaj P20, 1 kg I Art.-Nr. 0893 150 020
Parlatma ve Polisaj P20, 5 kg I Art.-Nr. 0893 150 025

Polisaj Pedi - Mavi Seri
Minimum ısı oluşumuyla çok iyi aşındırma performansı sağlayan orta sertlikte 
polisaj pedleri. Avantajınız: Ölçülü sertlik, maksimum sonuç.

Mavi Ped 145 x 25 mm I Art.-Nr. 0585 027 145
Mavi Ped 170 x 25 mm I Art.-Nr. 0585 027 170
Alternatif ürünler: 
Beyaz Peluş 80 mm I Art.-Nr. 0585 23 80
Beyaz Peluş 200 mm I Art.-Nr. 0585 195
Premium Siyah Peluş 135 mm I Art.-Nr. 0585 135

Matlaşmış ve Yeni Boya Cilası P55
Hızlı sonuç için yenilikçi kombine polisaj malzemesi. Tek işlemde boyalı yüzeylerin 
hem bakımını hem de korumasını sağlar.

Matlaşmış ve Yeni Boya Cilası P55, 250 gr I Art.-Nr. 0893 150 056
Matlaşmış ve Yeni Boya Cilası P55, 1 kg I Art.-Nr. 0893 150 055
Matlaşmış ve Yeni Boya Cilası P55, 5 kg I Art.-Nr. 0893 150 058
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p30
Hologramlar
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KALICI KORUMA İÇİN 
MÜKEMMEL İKİLİ
Hare ve İz Giderici Polisaj P30
Koyu renk araçlarda hare ve izlerin sürekli olarak giderilmesi için yüksek parlaklık sağlayan 
polisaj pastası. Turuncu polisaj pedlerimiz ile birlikte kullandığınızda araç boyasını maksimum 
parlaklığa ulaştırırsınız. Parlak bir araç herkesi etkiler!

Hare ve İz Giderici Polisaj P30, 250 g I Art.-Nr. 0893 150 032
Hare ve İz Giderici Polisaj P30, 1 kg I Art.-Nr. 0893 150 030

Polisaj Pedi - Turuncu Seri
Minimum ısı oluşumuyla çok iyi etki sağlayan orta sertlikte polisaj pedleri.
Avantajınız: Ölçülü sertlik, maksimum sonuç.

Turuncu Ped 145 x 25 mm I Art.-Nr. 0585 026 145
Turuncu Ped 170 x 25 mm I Art.-Nr. 0585 026 170
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Boya koruma

boya koruma
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tAVSİYE

Boya koruma işleminden önce temizleme spreyi olarak 
IPA-Temizleyici I Art.-Nr. 0893 223 500 
kullanabilirsiniz.
Kullanılmadan önce, boyalı yüzeyin görünmeyen bir 
kısmında ön deneme yapılmasını tavsiye ederiz. 

UZUN SÜRELİ KORUMA İÇİN 
TAVSİYEMİZ
Boya Yüzey Koruması Pink
Mükemmel sonuç – Kalıcı yüksek parlaklık. Boya tabakasındaki en ince pürüzleri bile düzleştirerek ayna gibi 

parlak bir yüzey oluşturur. Ayrıca hava şartlarına, yıkama fırçası çiziklerine ve diğer dış etkenlere karşı kalıcı 

bir koruma sağlar. Siyah el polisaj pedi* ile birlikte kullandığınızda mükemmel bir sonuç alacağınızdan emin 

olabilirsiniz.

Boya Yüzey Koruması Pink, 250 gr I Art.-Nr. 0893 011 250
Boya Yüzey Koruması Pink, 1 kg I Art.-Nr. 0893 011 01
Boya Yüzey Koruması Pink, 5 kg I Art.-Nr. 0893 011 05
Alternatif ürünler:
Polimer Boya Koruma I Art. Nr. 0893 158 veya Boya ve Jant Koruma
I Art. Nr. 0893 012 301

El Polisaj Pedi Siyah
Boyalı ve plastik yüzeylerde etkili şekilde uygulama yapmanızı  sağlayan, çok ince gözenekli süngerden 

üretilmiş, ergonomik tasarımlı ped. Avantajınız: Zor ulaşılan alanlarda bile kolaylıkla kullanılabilir.

El Polisaj Pedi Siyah 130 x 50 mm I Art.-Nr. 0585 128 130

El Polisaj Pedi Turuncu
Tüm polisaj işlemleri için manuel çözüm: Her tür polisaj pastasını uygulamak için kullanabileceğiniz, sıkı ve 

ince gözenekli sünger malzemeden, ergonomik tasarımlı, mükemmel bir polisaj pedi. Avantajınız: Tüm polisaj 

pastası türleri için tek bir ped çeşidi!

El Polisaj Pedi Turuncu 130 x 50 mm I Art.-Nr. 0585 126 130
Alternatif ürünler:
Dalgalı Polisaj Pedi I Art.-Nr. 0585 28 130
Premium Siyah Peluş 135 mm I Art.-Nr. 0585 135

Boya Koruyucu Cila
Kolay kullanımı ile kalıcı koruma sağlar.

• Kötü hava koşullarına, tuza, güneş ışınlarına, soğuk temizleyicilere ve boyayı etkileyen

    diğer etkenlere karşı dayanıklıdır.

• Aşındırıcı değildir ve bu nedenle de boyaya zarar vermez.

• Kullanım sonrası pürüzsüz bir yüzey elde edilir ve uzun süre koruma sağlar.

• Silikon içermez.

Art.-Nr. 0893 012 6



26

TUTKULU VE GÜÇLÜ
YENİ ORBİTAL POLİSAJ 
MAKİNEMİZİ SİZ DE KEŞFEDİN
Yeni orbital polisaj makinemiz EPM 160-E boya hasarlarının haresiz şekilde 
giderilmesi için mükemmel bir çözümdür. Baştan sona yenilenmiş olan 
makine özellikle kompakt yapısı, düşük ses seviyesi ve rahat çalışma şekliyle 
benzerlerinden ayrılıyor. Würth‘ün profesyoneller için ürettiği bu güçlü ve 
dayanıklı makine, iş kalitenizi çok arttıracak.

Orbital Polisaj Makinesi EPM 160-E
 I Art.-Nr. 5707 500 0 
Alternatif ürün:
Polisaj Makinesi P200-E I Art.-Nr. 0702 4530

Uygun aksesuarlar:
Cırtlı taban M14, 80 mm I Art.-Nr. 0586 01 80
Cırtlı taban M14, 125 mm I Art.-Nr. 0586 01 125
Cırtlı taban M14, 150 mm I Art.-Nr. 0586 01 150

Bu makine sizi memnun etmek için üretildi. Kullanınca 
hissedeceksiniz!
Polisaj pedi, yumuşatılmış cırtlı özel taban üzerine kolaylıkla takılır. Polisaj işlemine başlamadan önce polisaj 
pastası pedin üzerine sürülür. Yavaş başlatma özelliği sayesinde sıçratma yapmadan, yumuşak ve kontrollü 
bir başlangıç sağlanır. Süreklilik sağlayan motor gücü sayesinde düşük devir sayılarında bile yüksek torklara 
ulaşılabilir. Böylece yüzeyde eşit ve haresiz bir sonuç elde edersiniz. Hem de daha parlatma işlemine bile 
başlamadan!

Entegre eksen sabitleyici sayesinde yormayan, rahat ve kesintisiz bir çalışma sağlanır. Kolay tutulan gövde yapısı, 
makinenin her alanda optimum seviyede ve hassas şekilde kullanılabilmesine imkan tanır. Ergonomik tasarımlı tutma 
kolu gerekirse sökülebilir. Çalışma sırasında yüzeyde sıcaklık oluşumu çok düşük olduğu için, EPM 160-E sıcaklığa 
karşı hassas boyalarda bile raharlıkla kullanılabilir.  Bu makineyle tutkuyu ve mükemmelliği siz de hissedin. Çok 
etkileneceksiniz!

Yüksek performanslı: 1.010 Watt motor gücü.
Çok etkili: Daha fazla etki için 8 mm polisaj 
hareketleri. 
Esnek: Devir sayısı 160–480 min–1 arasında 
ayarlanabilir. 
Dayanıklı: Devir jeneratörü sayesinde yüklenme 
sırasında bile devir sayısı sabit kalır.
Güvenli: Kontrolsüz çalışma önleyici, aşırı 
yüklenme emniyeti ve sıcaklık denetimi.

YENİ!

EPM 160-E Eksantrik polisaj
makinesi için özel taban.
Polisaj işleri için, yumuşatılmış özel cırtlı 
taban.
Uyarı; Yalnızca Elektrikli Orbital 
Polisaj Makinesi EPM 160-E ile birlikte 
kullanılabilir.

Art.-Nr. 0586 500 140
 



Çok güçlü ve kompakt polisaj ve parlatma makinesi

Boyalı ve metal yüzeyler için ikisi bir arada.
Uygun aksesuarlar ile, PM 200-E bir parlatma makinesine 
dönüştürülebilir.

Son derece kullanışlı ve hafif.
Yan yüzeylerde çalışırken minimum kuvvet ihtiyacı.

Çift hız kesici dişli kutulu.
Özenli ve hedefe yönelik polisaj işlemi için çok düşük hızlara
olanak sağlar.

Düşük başlangıç hızı ve yeniden
çalışma koruması (güç kesintisi sonrası).
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Elektrikli Polisaj Makinesi PM 200-E
Art.-Nr. 0702 453 0

İKİNCİ SEÇENEK;
GÜÇLÜ POLİSAJ VE PARLATMA MAKİNESİ

Yüksek performanslı: 1200 Watt motor gücü.
Esnek: Devir sayısı 900-2700 min–1 arasında ayarlanabilir.
Maksimum disk çapı: 200 mm
Ağırlık: 2,5 kg
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Mükemmel Bakım

Farklı kirlenme türlerine ve kullanım alanlarına göre doğru ürüne ihtiyaç 
duyduğunuzda Würth Perfection Line size en üstün kalitede komple bir ürün 
programı sunar. Araçların iç mekan bakımı için gerekli olan her şey bir arada!2  I   İÇ BAKIM
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TEMEL TEMİZLİK, bAKIM
VE PLASTİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Araç iç mekan bakım işlemlerinden önce mutlaka kaba kirlerin ve tozların giderilmesi gerekir. Herşeyden 
önce koltuklar ve zemin eletrik süpürgesiyle süpürülmelidir. Bu sayede su lekeleri ve ağır kirler daha kolay tespit 
edilebilir. Daha sonra derinlemesine temizliğe başlayabilirsiniz.

Derinlemesine Temizlik ve Bakım

Temizlik, bakım ve koruma gibi üç ayrı uygulamayı tek işlemde gerçekleştirebilirsiniz.  Bunun için ideal çözüm 
Aktif Temizleme Köpüğü I Art.-Nr. 0893 472 ürünümüzdür. Bu özel ürün, derinlemesine temizlik 
ve bakım özelliklerini mükemmel bir şekilde birleştirir. Bu da size her açıdan kazanç sağlar. Aktif temizleme 
köpüğünü bir mikroaktif bezin üzerine püskürterek yüzeyi temizleyin. Yüzeyde iz ve kalıntı bırakmamak için, eşit 
şekilde uygulama yapmaya özen gösterin.
Alternatif ürünler:
Araç İçi Temizleyici FI, 1 Litre I Art.-Nr. 0890 120
Araç İçi Temizleyici FI, 5 Litre I Art.-Nr. 0890 120 5

Problemli Bölge: Kapılar

Kapı giydirmeleri ve eşikler, araç iç mekanındaki en zorlu bölgelerdir. Buralarda kir birikimlerinin yanı sıra, 
çizikler de sık olarak görülür. Uzun süreli bir tazeleme ve bakım sağlayabilmeniz için, bu alanlarda  Plastik 
Yüzey Temizleyici*I Art.-Nr. 0893 285 ile bir ön çalışma yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece hem 
yoğun kalıntılardan kurtulmuş hem de kapı içi ve eşiklerin görüntüsünü yenilemiş olursunuz.

Plastik Aksamlar ve Boyalı Yüzey Temizliği

BMF Temizleyici I Art.-Nr. 0893 118 2
BMF Temizleyici I Art.-Nr. 0893 118 3

İşletmeler, makine ve araçlar için çevre dostu temizleyici. Fosfat, çözücü madde ve asit içermez. Biyolojik 
olarak kolay parçalanır. Makine ile manüel olarak ve yüksek basınç cihazlarında kullanılabilir. Güçlü yağ 
çözücü etkisi olmasına rağmen yumuşaktır ve malzemeye zarar vermez. Boya, lastik ve plastikleri aşındırmaz.
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Aktif Temizleme Köpüğü ile yapacağınız ön 
temizlik işlemi bile gözle görülür bir temizlik sağlar. 
Kokpit, camlar, aynalar ve göstergeler gibi özel al-
anlarda ek olarak Würth Perfection Line serisindeki 
özel ürünleri kullanmanızı öneririz. Bu ürünlerle ilgili 
bilgileri ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Art.-Nr. 0893 472
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CAM YÜZEYLER, GÖSTERGELER 
VE KOKPİT İÇİN ÖZEL BİR 
TEMİZLEYİCİMİZ VAR
Kokpit Temzileme Spreyi*| Art.-Nr. 0890 222 1 kirleri etkili bir şekilde gidermek ve aynı anda kokpit 
yüzeyinin bakımını sağlamak için mükemmel bir üründür. Malzemenin rengini canlandırır ve ipeksi mat bir 
parlaklık kazandırır. Ayrıca antistatik etkilidir ve uygulandığı yüzeyin yeniden kirlenmesini geciktirir.
* Farklı ambalajda da mevcuttur:
20 Litre| Art.-Nr. 0890 222 20

Aracın ön paneli ve kokpit bölgesi için Kokpit 
Temizleme Spreyi mükemmel bir çözümdür. 
Temiz ve bakımlı bir görüntü için, ürünü bir 
mikroaktif bezin üzerine püskürtüp yüzeyleri 
silmeniz yeterlidir.

tAVSİYE

Özel temizlik ve bakım ürünlerimizle en iyi 
sonucu elde edebilmeniz için mikroaktif bezle-
rimizi kullanmanızı tavsiye ederiz.

Cam ve ayna yüzeylerini temizlemek için 
Mikroaktif Bez ve çevre dostu Cam 
Temizleyici ürünlerimizi kullanabilirsiniz.

Araç İçi Temizleme Spreyi*| Art.-Nr. 0893 033 
tüm araç iç aksamları için antistatik katkı maddelidir. 
Bütün boyalı ve plastik parçaların, cam yüzeylerin ve 
döşemelerin nikotin, kir ve tozunu temizler

Kokpit Bakım Spreyi*| Art.-Nr. 0893 473 1
plastik yüzeyler için meyve kokulu iç mekan bakımını sağlar.
Renkleri yeniler ve ipeksi bir parlaklık verir. Plastikler elastik 
kalır, çatırtı ve gıcırtı seslerini önler. Bakımlı ve yeni gibi bir 
görünüm kazandırır.
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Tavsiye: Top Gun tabancası bir vakum etkisi 
yaratarak, döşemelerdeki kirlerin kolayca 
emilmesini sağlar. 

Genel Temizleme Tabancası - Topgun 
Art.-Nr. 0891 703 140

Daha iyi performans için geliştirilmiş 
teknoloji
Rulmanlı giriş sistemi sayesinde girdap
etkisi yaratır
Hava ve temizlik ürünü karışımı
manuel ayarlanabilir
Yüzeydeki kirler emme sistemi ile
uzaklaştırılır
Daha esnek kullanım için mafsal
bağlantılı (Ulaşılması zor bölgeler için ideal)
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KUMAŞ DÖŞEMELER İÇİN
LEKEYLE MÜCADELE ÜRÜNLERİMİZLE TANIŞIN
Kumaş Döşemelerdeki Lekeleri

Kaba kirleri elektrik süpürgesiyle çektikten sonra döşeme üzerindeki su lekelerini 
gidermek için Üniversal Temizleyici R1*I Art.-Nr. 0893 125 005 kullanın. 
Üniversal Temizleyici R1‘i Top Gun I Art.-Nr. 0891 703 140 ile profesyonel şekilde 
uygulayabilirsiniz. İşlemi yaparken temizleyicinin karışım oranını ve etki etme süresini de dikkate 
almayı unutmayın.
*Farklı ambalajda da mevcut: 
20 Litre | Art.-Nr. 0893 125 020

Kumaş Koltuklarda Yağ, Gres ve Diğer Lekeler

Leke Temizleyici ürünümüz çözücü madde içerir ve bu sayede zift, yağ, gres gibi 
lekeleri kumaş yüzeylerden kolayca temizler. En önemli özelliği: Lekenin kenar kalıntılarını 
bile bırakmaz! Uygulama için mikroaktif bez kullanın.

Koltuk kılıfları, halılar, araç tavanı, kapı iç kaplamaları, 
bagaj bölmesindeki kirlenmeler vb.

FI-Araç İçi Temizleyici 1lt*I Art.-Nr. 0890 120,
FI-Araç İçi Temizleyici 5lt*I Art.-Nr. 0890 120 5 ürünleri araç iç kısımları için 
çevre dostu bir temizlik maddesidir. Deterjan Yönetmelik normlarına göre biyolojik olarak 
çözünebilir. Yüksek ve hassas temizleme etkisine sahiptir
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Derinlemesine Temizlik ve Bakım

Temizlik, bakım ve koruma gibi üç ayrı uygulamayı tek işlemde gerçekleştirebilirsiniz.  Bunun 
için ideal çözüm Aktif Temizleme Köpüğü I Art.-Nr. 0893 472 ürünümüzdür. Bu özel 
ürün, derinlemesine temizlik ve bakım özelliklerini mükemmel bir şekilde birleştirir. Bu da size 
her açıdan kazanç sağlar. Aktif temizleme köpüğünü bir mikroaktif bezin üzerine püskürterek 
yüzeyi temizleyin. Yüzeyde iz ve kalıntı bırakmamak için, eşit şekilde uygulama yapmaya özen 
gösterin.

Deri Bakım Kremi Solventsiz I Art.-Nr. 0893 012 901
tüm pürüzsüz deri türleri için özel vaks ve silikon emülsiyonundan oluşan bir bakım 
kremidir. Nazikçe temizler ve bakım yapar. Deriyi besler ve parlaklık kazandırır. Deri bakım 
kremini ince tabaka halinde uygulayın, kuruması için en az 20 dakika bekleyin ve yumuşak bir 
fırça veya bezle parlatın.
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Döşeme koruma ve   
emprenye İşlemİ

Döşeme koruma spreyi emprenye işlemi 

Döşeme Koruma Spreyi I Art.-Nr. 0893 032 100 özellikle üstü açılan 
araçlarda kumaş tavanların emprenye işlemi için uygundur. Yalnızca suya karşı koruma 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tekstil malzemenin ömrünü de uzatır.

tAVSİYE

Döşeme koruma spreyi araç zeminindeki ayak 
paspaslarının bakımı için de çok uygun bir 
üründür. Böylece halı paspaslar da suya karşı 
korunmuş olur.
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Mükemmel Kalite

Ek ürünlerde de %100 kaliteden vazgeçmeyenlerden misiniz?
Mükemmel! Öyleyse ilerleyen sayfalarda size sunacağımız ürünleri dikkatle 
inceleyin. Araç temizlik ve bakım işlemleri sırasında sürekli ihtiyacınız olan 
yardımcı malzemeleri sizin için bir araya getirdik.

3  I   EK ÜRÜNLER



37

360°
Pompalı Sprey Kabı 360°
Gerçek profesyoneller için pompalı sprey kabı. Her 
pozisyonda kesintisiz püskürtme sağlar.
Maksimum hareketlilik: Kafa üstü, yatay ve eğimli 
kullanımlarda bile güvenli şekilde çalışma imkanı verir. 
Yüksek dayanıklılık: Konik gövde yapısı, sprey kabının 
dayanıklılığını arttırır.
Kolay işaretleme: Yazı yazılabilen etiket alanı.

1 Litre I Art.-Nr. 0891 503 360

Pompalı Sprey Kabı
Kolay kullanım: Uzun saplı ergonomik sprey kabı.
Yüksek dayanıklılık: Konik gövde yapısı, sprey 
kabının dayanıklılığını arttırır.
Kolay işaretleme: Yazı yazılabilen etiket alanı.

1 Litre I Art.-Nr. 0891 503 001

Sprey Kabı 360°
Kolay kullanım: Uzun tetikli, ergonomik püskürtme başlığı. 
Esnek basınç: Açılıp kapatılabilen ve 15 bar basınca kadar 
ayarlanabilen püskürtme ucu.
Sağlam gövde: Şeffaf, kırılmaya karşı dayanıklı, 100 ml ölçüm kademeli, 
0,5 litre püskürtme kabı.
Kolay işaretleme: Yazı yazılabilen etiket alanı.

500 ml I Art.-Nr. 0891 502 360

tAVSİYE

Kabın içindeki özel emme sistemi, her açıda 
püskürtme yapılabilmesini sağlar. Kafa üstü, 
yatay veya eğimli kullanım için uygundur.

Musluk 5 lt Bidon İçin DN 40
Art.-Nr. 0891 302 01

Musluk 20 - 60 lt Bidon için DN 60
Art.-Nr. 0891 302 03
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Cam silme sistemi için antifrizli cam temizleme suyu.

Dört Mevsim Cam Temizleme Suyu 250 ml*I Art.-Nr. 0892 332 836
Dört Mevsim Cam Temizleme Suyu 500 ml*I Art.-Nr. 0892 332 838
Dört Mevsim Cam Temizleme Suyu 1 l*I Art.-Nr. 0892 332 840

Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam 
temizleme sabunu.

Cam Temizleme Sabunu 32 ml*I Art.-Nr. 0892 333

*Farklı ambalajda da mevcut

Cam Temizleme Sabunu 250 ml*I Art.-Nr. 0892 333 250

Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel
kokulu ferahlatıcı spreyler.

Koku Giderici Sprey Forest*I Art.-Nr. 0893 139 302
Koku Giderici Sprey Vanilla*I Art.-Nr. 0893 139 303
Koku Giderici Sprey Ocean*I Art.-Nr. 0893 139 304
Koku Giderici Sprey Spring*I Art.-Nr. 0893 139 305
Koku Giderici Sprey Melon*I Art.-Nr. 0893 139 306

Kötü ve hoş olmayan kokuları gidermek için, uzun ömürlü ve hoş kokulu hava 
tazeleyici araç kokusu.

Asma Koku Würth Logo*I Art.-Nr. 0893 139 312
Asma Koku Nice*I Art.-Nr. 0893 139 313
Asma Koku Ocean*I Art.-Nr. 0893 139 314
Asma Koku Spring*I Art.-Nr. 0893 139 315
Asma Koku Melon*I Art.-Nr. 0893 139 316
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Plastik - Lastik Kaydırıcı Bakım Spreyi
Araçlarda, teknik ekipmanlarda ve evde plastik ve kauçuğu korur ve 
bakım yapar.
Katkı maddeleri içeren tamamen sentetik, düşük viskoziteli ve yağlı 
olmayan yağ kombinasyonu eskimeye, statik yüklere ve aşınmaya karşı 
özellikle plastikler için koruma sağlar.

300 ml I Art.-Nr. 0893 224

HHS 2000 - Yağlama Spreyi
Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ.
Son derece etkili gürültü ve titreşim önleyici, kopmaya karşı 
olağan üstü dayanıklı yağlama filmi oluşur.
Sızma özellikli: Dar toleranslı yerler için çok iyi yağlama 
etkisi. Bu sayede korozyona karşı güvenli bir koruma sağlar
Yapışma eğilimli: Yağlama maddesi, dönen parçalar sebebi 
ile etrafa sıçramaz.

500 ml I Art.-Nr. 0893 106

ULTRA 2040 Çok Amaçlı Sprey 500ml
Yağlayıcı, sızma özellikli ve su itici sprey.
Sıkışmış ve paslanmış parçaları çözer.
PTFE ve 360° valf ile.
Silikon içermez.
Elektrikli sistemlerden nemi giderir.
Etkili su itme özelliği.

500 ml I Art.-Nr. 0890 085 500
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TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Motor Yıkama 20 lt 
Motor, motor bölmesi ve şanzıman için çevre 
uyumlu ve güçlü motor temizleyici.
Yağ, gres, zift ve diğer kirlenmeleri hızlı ve 
derinlemesine temizler. Temizleyici viskozitesi 
nedeniyle dikey yüzeylere akmadan tutunur; bu 
da etkime süresi boyunca kire nüfuz ederek ideal 
bir şekilde çözmesini sağlar.
Agresif maddeler içermediği ve nötr PH değerine 
sahip olduğu için alüminyum, kalay ve çinkonun 
yanı sıra boyalı yüzeyler, plastikler ve kauçuk gibi 
hassas yüzeylere zarar vermez.
Özellikle cildiniz üzerinde hassastır.

20 L I Art.-Nr. 0893 013 20

Motor Yıkama
Etkili: Yüksek temizleme gücü.
Kullanıcı dostu: Malzemeleri korur, cilde zarar vermez.

5 L I Art.-Nr. 0893 013 05

Hızlı Motor Temizleme Spreyi
Binek araç, motosiklet, çim biçme 
makinesi ve benzeri tüm motor tipleri 
için uygundur. Motor üzerindeki yağ, 
gres ve inatçı kirleri temizler.
Temizleme işlemine ek olarak parlak bir 
görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde 
koruma sağlar. Hızlı ve kolay temizleme.

500 ml I Art.-Nr. 0890 230 500

Kontakt Spreyi
Ateşleme sorunlarını gidermede hızlı 
ve güvenilirdir.
Araçlar ve diğer düşük gerilimli 
ateşleme sistemlerinde nemin neden 
olduğu ateşleme sorunlarına karşı 
koruyucu bir önlem olarak kullanılır.

300 ml I Art.-Nr. 0890 100

Motor Koruma Cilası
Yüksek kaliteli akrilik bazlı motor 
koruması.
Motora, güç ünitelerine, kablolara 
ve hortumlara yeni bir görünüm 
kazandırır. Çok çeşitli yüzeylere 
mükemmel tutunma

400 ml I Art.-Nr. 0892 790

Endüstriyel Temizleyici
Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve 
yapışkan bantların yapışkan madde 
artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin 
temizlenmesi için yüksek kaliteli özel 
temizleyici. NSF sertifikalıdır.

500 ml I Art.-Nr. 0893 140

Dış Plastik ve Tampon 
Parlatıcı
Dış mekanda bulunan tüm plastik 
ve kauçuk parçalar için yüksek 
kaliteli bakım mumu.
Mükemmel renk tazeleme ve 
ipeksi mat parlaklık.

1 L I Art.-Nr. 0893 477

Havalı Motor Temizleme Tabancası
Düzenli köpük yapısı: Ekonomik, uzun süreli 
sonuçlar ve yavaş akan köpükle etkin temizleyici 
kullanımı. Köpüğün önceden uygulandığı bölgeleri 
belirlemek kolaydır. Korozyona dirençli. Köpük 
tabancasını temizlemek kolaydır.

Art.-Nr. 0891 612
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Araç İçi Tazeleme Spreyi 
Q.FRESH PURE
Hoş, ferah bir koku verir.
Havalandırma kanallarında ve araç 
içinde meydana gelen kötü kokuların 
giderilmesini sağlar.

Art.-Nr. 0893 764 652

Döşeme - Tekstil Leke Çıkarıcı
Döşeme ve tekstil yüzeyler için graffiti 
ve sakız çıkarıcı.
Mükemmel temizlik performansı. 
Vernik, boya ve keçe uçlu graffiti 
etkin bir şekilde çıkarılır. Malzemeler 
ve yüzeyler üzerinde hassastır.
(uygulama öncesi görünmeyen 
bir yüzeyde ön deneme yapılması 
tavsiye edilir)

500 ml I Art.-Nr. 0893 137

Plastik Leke Çıkarıcı
Pürüzsüz, emici olmayan iç mekan 
yüzeyleri için grafiti çıkarıcı. Hassas 
yüzeylerde grafiti için sorun çözücü.
Çok yüksek temizleme performansı.
Vernik, boya ve keçeli kalemle 
yapılan grafiti yazılarını etkin 
şekilde çıkarır. (uygulama öncesi 
görünmeyen bir yüzeyde ön deneme 
yapılması tavsiye edilir)

500 ml I Art.-Nr. 0893 136

Koku Giderici Sprey 500 ml
Kumaşlardaki hoş olmayan kokuları nötralize eder.
Neredeyse tüm tekstil ürünleri için uygundur.

Art.-Nr. 0893 139 20

Araç İçi Temizleme Spreyi
Çok yönlü: Tüm boyalı, plastik, cam ve kumaş 
yüzeyleri temizler.
Tutunma özellikli: Dikey yüzeylerde akma yapmaz.
Kalıcı: Yüzeyleri bir süre toza karşı korur.

500 ml I Art.-Nr. 0893 033

IPA-Temizleyici
Çok amaçlı: Üniversal olarak kullanılabilir. 
Etkili: Yağlı ve suda çözülebilen kirleri temizler.
İz bırakmaz: Cam yüzeylerde leke veya iz 
bırakmaz.  

500 ml I Art.-Nr. 0893 223 500
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TEMİZLİK VE POLİSAJ BEZLERİ

Mikroaktif Bez Profi 
Mükemmel performans: Temizleyici madde 
kullanmadan bile maksimum etkili.
Mükemmel malzeme: İnce ve maksimum 
dayanıklı lif yapısı

Mavi I Art.-Nr. 0899 900 131
Sarı I Art.-Nr. 0899 900 133

Mikroaktif Bez Profi Gloss
Yüksek parlaklık sağlayan, hare, iz ve tüy 
bırakmayan mikroaktif bez.

Art.-Nr. 0899 900 138

Mikroaktif Bez Profi-Duo
Kuru, nemli ve ıslak kullanılabilen,
kir tutucu özellikli mikroaktif bez.

Art.-Nr. 0899 900 139

Mikroaktif Bez Basic
Kullanışlı: Temizleyici maddelere ihtiyaç duymadan 
üstün temizlik sağlar ve yüzeydeki tozları toplar

Art.-Nr. 0899 900 050

Micro Oto Yikama Eldiveni - 18x23
Otomobil, karavan ve ev gibi alanların derinlemesine 
temizliği için yüksek performanslı mikrofiber eldiven
Hızlı temizlik için geniş temizleme yüzeyi

Art.-Nr. 0899 710 005

Sentetik Güderi Bez
Yıkama sonrası düz yüzeyleri kurulamak için kullanılır.
Sentetik elyaftır.

40x40 cm I Art.-Nr. 0899 700 633
38x60 cm I Art.-Nr. 0899 700 635

Mikroaktif Bez Profesyonel
Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç 
bakımı işleri için mükemmeldir.

40x40 cm I Art.-Nr. 0899 900 132

Temizlik ve Polisaj Bezi, Microfil
Cam, krom ve boyalı gibi pürüzsüz yüzeylerde iz ve tüy 
bırakmayan temizleme ve polisaj bezi.
Özel örgü yapısı: Deformasyona ve yırtılmaya dayanıklı kumaş

40x40 cm I Art.-Nr. 0899 900 150
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Cırtlı Cilalama Süngeri
Geniş yüzey polisaj ve araç boyalarının 
temizlenmesi için polisaj süngeri.

200mm  I Art.-Nr. 0585 200 30

PELUŞ PEDLER
Beyaz Peluş Ped
Açık ve koyu renk boyalı araçlar uygundur.
Sıcaklık oluşumu düşük, etki gücü yüksektir.

200 mm I Art.-Nr. 0585 195  
80 mm I Art.-Nr. 0585 23 80

Premium Siyah Peluş Ped
Özellikle koyu renk araçlar için çok uygun-
dur.
Sıcaklık oluşumu düşük, etki gücü yüksektir.

135 mm I Art.-Nr. 0585 135

Temizlik Mendili Tex-Rein
Yırtılmaya ve suya karşı son derece 
dayanıklı, iz bırakmayan tekstil 
malzemeli mendil.

150 ad. I Art.-Nr. 0899 810

Mumlu Cila 
Tek bir işlemle pasta ve cila yapılabilir. Zift 
ve yol kirlerini yok eder. Cila sayesinde 
devamlı bir parlaklık olur. Balmumu 
içeriğinden elastik bir koruma tabakası 
oluşturur.

5 L  I Art.-Nr. 0893 012 55
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BOYA KORUMA VE BAKIM
Lastik Bakım ve Tazeleme Spreyi
Kışlık koruma: Soğuk hava şartlarında  
kapıların donarak yapışmasını önler.
Yumuşaklık: Lastik fitillerin çatlamasını ve 
pürüzlü hale gelmesini engeller.

300 ml I Art.-Nr. 0890 110

Lastik Bakım ve Koruma
Kışlık koruma: Soğuk hava şartlarında  
kapıların donarak yapışmasını önler.
Yumuşaklık: Lastik fitillerin çatlamasını ve 
pürüzlü hale gelmesini engeller.

75 ml I Art.-Nr. 0893 012 8 

Boya ve Jant Koruma Spreyi
Boya ve jantları hava koşullarına karşı uzun 
süreli korur.
Kolay temizleme etkisi sayesinde su yüzeyden 
kolayca akar. Araç yıkama işlemlerine karşı 
dayanıklıdır. Hızlı etki gösterir.

400 ml I Art.-Nr. 0893 012 301

Polimer Boya Koruma
Parlak yüzeylerin koruma kaplamasının 
yapılması, izlerinin ve hologramlarının 
temizlenmesi için şeffaf yüzey koruması.
Yüksek kalite polimerler içerir

500 ml I Art.-Nr. 0893 158

Vinil Plastik Bakım 
Mükemmel bakım: Solmuş ve matlaşmış plastik 
yüzeyleri kaplar ve korur. Kauçuk malzeme için 
de uygundur. 
Yüzeylere zarar vermez: Boyalı, alüminyım ve 
krom parçaları olumsuz etkilemez.
Mükemmel koruma: Yıpranmaya ve eskimeye 
karşı koruma sağlar.

5 Litre I Art.-Nr. 0893 477 05 

Boya Parlatıcı 
Hızlı ve etkili: Yeni ve kullanılmış araçları birkaç 
dakika içinde yükek parlaklığa ulaştırır. 

5 Litre I Art.-Nr. 0893 011 5

Boya Koruyucu Cila 250 ml
Kolay kullanımı ile kalıcı koruma sağlar.
Aşındırıcı değildir ve bu nedenle de boyaya 
zarar vermez. Kullanım sonrası pürüzsüz 
bir yüzey elde edilir ve uzun süre koruma 
sağlar.

250 ml I Art.-Nr. 0893 012 6
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Koltuk Koruma Kılıfı - Yıkanabilir
Sağlam ve tekrar kullanılabilir. Tüm standart 
araç türleri için uygundur

Art.-Nr. 0899 500 010

Direksiyon Koruma Kılıfı - 
Lastikli Yıkanabilir
Yağ ve gresi tutmaz. Su geçirmez.
Alev alıcı değildir. Tüm markalar için 
uygundur.

Art.-Nr. 0899 500 020

Koltuk Koruma Kılıfı LDPE - Rulo 400 Adet
Art.-Nr. 0899 500 113

Streç Direksiyon  Koruma Folyosu
Art.-Nr. 0899 500 049

Kağıt Paspas Rulo 400x500mm
Art.-Nr. 0899 500 050
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Alüminyum Polisaj Pastası
Art.-Nr. 0893 121 301

Plastik Boyası Süngerli Siyah 75ml
Art.-Nr. 0893 280 1

Sprey Tampon Boya RAL9005 Mat Siyah 
400ml
Art.-Nr. 0893 329 005
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aracını tutkuyla sevenlere

Kendini yaptığı işe adayarak mükemmeliği arayanlar, en başarılı 
sonuçlara ulaşırlar. Würth Perfection Line ürün serisi, müşterinizin 
aracını göz alıcı temizlik, bakım ve parlaklığa ulaştırabilmeniz için  
size yardımcı olur.

Mükemmel parlaklık için mükemmel bir işbirliği.
Yeni Würth Perfection Line ürün serisi ile araç temziliğine olan 
tutkunuzu şimdi yeniden keşfedin!

WÜRTH PERFECTION LINE
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