Spray-uri auto Carcos – Italia
Spray Curatat Graffiti

Detalii produs:
Spray pentru curatat graffiti.
Carcos 2807 este un produs special creat pentru curatarea vopselelor si
graffiti de pe suprafete rigide, neporoase.
Utilizare: purtati manusi de protectie. Pulverizati produsul, asteptati
cateva secunde dupa care frecati cu laveta uscata. Repetati operatia
pana suprafata e complet curatata.
Recomandat a se testa produsul mai antai pe o mica suprafata pentru a
verifica compatibilitatea cu vopseaua.
Cant. 400 ml

Spray Curatat Gudron si Rasini

Detalii produs:
Spray pentru curatat gudron si rasini.
RCR 200 curata rapid toate petele de smoala, gudron, ulei si grasimi
precum si resturile de rasina de pe caroseria auto, de pe materiale din
plastic sau sticla. Spray-ul nu corodeaza nici-un tip de material.
Curata foarte bine si resturile de adeziv lasate in urma colantarii auto.
Lasati produsul sa actioneze cateva minute si spalati abundent cu apa.
Cant. 400 ml

Spray Curatitor Bord auto fara Silicon

Detalii produs:
Se utilizeaza pentru curatirea si intretinerea interiorului autoturismelor,
pentru materialele de plastic si cauciuc.
Se pulverizeaza de la o distanta de 20 cm, dupa care se freaca cu o
carpa curata si uscata. Nu utilizati produsul pentru geamuri sau
tapiterii. Improspateaza culorile si lasa un miros placut de chewinggum.
Cont. ml 500

Spray Curatitor de Bord cu Silicon

Detalii produs:
Se utilizeaza pentru curatirea si intretinerea interiorului autoturismelor,
pentru materialele de plastic si cauciuc.
Se pulverizeaza de la o distanta de 20 cm, dupa care se freaca cu o
cirpa curata si uscata. Nu utilizati produsul pentru geamuri sau tapiterii.
Reda luciul original si lasa un miros placut de chewing-gum.
Cont. ml 500.

Spray Detergent Tapiterie

Detalii produs:
Go Foam e un spray curatitor pentru urmatoarele materiale: piele
sintetica, plastic, cauciuc si urmatoarele componente din interiorul
autovehicolelor precum scaun, mocheta, bord, interiore usa, etc.
Agitati bine inainte de utilizare.
Pulverizati de la o distanta de 20 - 30 cm tinind sprayul in pozitie
verticala.
Lasati sa actioneze solutia cateva minute dupa care frecati usor cu o
perie sau cu o carpa in functie de materialul curatat.
Cant.400 ml.

Spray Dezinfectant Aer Conditionat

Detalii produs:
Produs special pentru curãtarea si dezinfectarea instalatiei de aer
conditionat.
Aplicare directã în schimbãtorul de caldurã al instalatiei de aer
conditionat datoritã furtunului foarte lung.
Avantaje:
• Îndepãrteazã microbii, bacteriile, ciupercile si mucegaiul.
• Îndepãrteazã mirosul neplãcut.
• Previne aparitia problemelor respiratorii si alergiilor ce pot fi cauzate
de bacterii si alte
microorganisme.
Dezinfectarea instalatiei AC se recomanda sa se faca in anotimpul rece(
cand nu se foloseste o perioada de timp AC-ul.)
1 doza = 400 ml

Spray Odorizant Ecologic

Detalii produs:
Odour Killer elimina toate tipurile de mirosuri neplacute fara sa lase
parfum, curata aerul din incaperi sau autovehicule, neutralizeaza
moleculele de mirosuri neplacute aflate in suspensie in aer.
Cont. ml 400.

Spray Pelicula Protectie Motor

Detalii produs:
Spray Pelicula Protectie Motor face ca motorul sa straluceasca ca nou,
protejeaja toate componentele delicate ale motorului. Produsul trebuie
aplicat doar pe motoarele curatate si uscate. Pulverizati uniform de la o
distanta de 25-30 cm. Va rezulta o pelicula protectoare impotriva
agentilor atmosferici.
Cant. 400 ml

Spray Silicon

Detalii produs:
Protejeazã, întretine si izoleazã pe o perioadã îndelungatã materiale
plastice, cauciuc, piese metalice aflate în componenta automobilelor.
• Piesele din material plastic (bare de protectie, grila radiator, spoilere)
capãta un luciu plãcut si îsi pãstreazã elasticitatea în timp.
• Piesele din cauciuc (chedere, furtune, tampoane, anvelope) sunt
protejate împotriva înghetului, a îmbãtrânirii, nu se lipesc si nu se
exfoliazã.
• Împregneazã acoperisurile mobile.
• Efect antistatic.
• Eliminã umezeala la contacte electrice.
• Lubrifiazã si usureazã miscarea rolelor de la centurile de sigurantã,
eliminã scârtâitul de contact între piese în miscare.
• Nu pãteazã.
Cont. ml 400.

Spray Spuma Spalat Geamuri

Detalii produs:
Îndepãrteazã insectele lipite, praful, depunerile de nicotinã, grãsime,
silicon de pe suprafetele din sticlã, geamuri, oglinzi, suprafetele lãcuite.
Cant.400 ml.

