3M Proizvodi za nego vozil

Proizvodi,

ki jih najraje

uporabljajo

profesionalci

3M je povsod po svetu eden največjih dobaviteljev
proizvodov za profesionalno nego vozil.

Sedaj lahko tudi Vi uporabljate izdelke 3M !

3M proizvodom zaupajo profesionalci. Zaščitite in
obnovite popoln izgled vašega vozila s paleto 3M
izdelkov za nego vozil.

Enostavni
koraki
za doseganje

popolnih
lakiranih
površin

Od hitrega čiščenja s 3M avtošamponom, do
končne zaščite s 3M zaščitnim premazom. Vsak
proizvod opravi svojo nalogo profesionalno. Seveda pa se proizvodi lahko uporabijo neodvisno
drug od drugega, odvisno od potreb in časa, ki je
na voljo.

3M Car Wash Soap (Avtošampon)
Koncentrirana formula omogoča dolgotrajno in naravno
peno. Odstranjuje umazanijo pri tem pa ne odstrani predhodne zaščite (vosek).
3M Scratch Remover (Odstranjevalec prask )
Odstranjuje majhne praske s profesionalno tehnologijo in
obnovi prvotni lesk
3M Performance finish (Zaščitni premaz )
Končna in dolgotrajna zaščita, visok sijaj. Sintetični polimeri zagotavljajo maksimalno zaščito laka.
3M Quick Wax (Vosek )
V nekaj minutah zagotovite vozilu visok sijaj in zaščito s
carnauba voskom.
3M Microfibre Detail Cloth (Krpa iz mikrovlaken)
Izjemno mehka krpa je idealna za vse površine. Ne pušča
dlak. Z lahkoto odstranjuje ostanke voskov, politur in
prstnih odtisov

Platišča in pnevmatike
3M Wheel & Tyre Cleaner (Čistilo za platišča in pnevmatike)
Z lahkoto odstrani zavorni prah, ostanke katrana in ostalo umazanijo.
Platiščem zagotavlja briljanten lesk.

3M Tyre Restorer ( Razpršilo za obnovo pnevmatik)
Obnovi naraven videz in zagotavlja dolgotrajen lesk pnevmatik.

Stekla

3M Glass Cleaner ( Čistilo za stekla )
Penasti učinek brez kapljanja odlično čisti navpične
površine in zagotavlja popoln sijaj brez črt.
Varna uporaba tudi na zatemnjenih steklih. Doda
popoln sijaj steklenim površinam.

Notranjost
3M Leather & Vinyl Restorer ( Čistilo za usnje in vinil)
Odstrani madeže in umazanijo iz usnja, vinila, gume in plastičnih delov brez ostankov. Globinska čistoča, sijaj in zaščita
v enem koraku.

V: Ali lahko uporabim 3M avtošampon na voskanih površinah?
O : Da, seveda. Avtošampon varno odstrani umazanijo, vendar
ne odstrani zaščite laka.
V: Ali 3M zaščitni premaz vsebuje abrazivne delce?
O: Ne, to je vosek, brez abrazivnih delcev, zato ne odstrani
prask. Vsebuje visoko zmogljive polimere, ki se vežejo na površino in zagotovijo največjo zaščito. Za odtranitev prask uporabite
3M odstranjevalec prask.

Vprašanja
Odgovori

V: Kakšne praske odstrani 3M odstranjevalec prask?
O: Odstrani praske, ki jih dobi lak v avtomatskih pralnicah oz.
pri rednem pranju. Če prasko čutite z nohtom, je le-to potrebno
odtraniti s profesionalnim poliranjem.
V: Kakšna je razlika med 3M zaščitnim premazom in 3M
voskom?
O: 3M Zaščitni premaz je dolgotrajen vosek, ki zagotavlja bleščeč sijaj tudi po pranju. Vosek pa je namenjen odstranjevanju
fine umazanije med pranji.

3M - proizvodi,

ki jih najraje

uporabljajo

profesionalci

V: Zakaj nastanejo vodne kapljice na površini?
O: Na zaščitenih oz. povoskanih površinah se voda povezuje v kapljice in se ne veže na površino. Zelo lahko odteče in ne pušča 'vodnih'
madežev.
V: Ali lahko s 3M sistemom obnovim barvo avtomobila?
O: Če ima avto fine praske ali je lak rahlo oksidiran, uporabite
naslednje zaporedje : 3M avtošampon, 3M odstranjevalec prask in
3M zaščitni premaz. S 3M krpo iz mikrovlaken boste povrnili laku sijaj
brez prask.
V: Kaj storiti v primeru poškodbe laka s ptičjimi iztrebki ali kislim
dežjem?
O: Rahla oksidacija in poškodbe se lahko odstranijo s 3M odstranjevalcem prask. Če pa čutite poškodbo z nohtom, je potrebno profesionalno popravilo.
V: Zakaj je potrebna uporaba krpe iz mikrovlaken?
O: 3M krpa iz mikrovlaken najvarneje odstrani ostanke voska in zagotavlja visok sijaj, brez poškodovanja površine. Ostale tkanine lahko
odstranijo ostanke voskov, vendar lahko pustijo praske v laku.
V: Kakšna je razlika med 3M profesionalnimi in 3M Car Care proizvodi?
O: Proizvodi za profesionalno uporabo so zasnovani za ličarske in
kleparske delavnice, z uporabo hitrovrtečih polirnih strojev. Car Care
proizvodi pa so namenjeni za ročni nanos ali uporabo ekscentričnih
polirnih strojev.
V: Ali se proizvodi lahko uporabljajo za nego motornih koles?
O: Da, katerikoli proizvod lahko uporabite po opisanih postopkih za
dosego popolnega izgleda na motorjih, čolnih, prikolicah....
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Pooblaščen distributer
3M (East) AG
Branch Office Ljubljana
Cesta v Gorice 8
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 200 36 40
Fax: 01 200 36 68

www.3m.eu/carcare1
3M je blagovna znamka podjetja 3M
Vi in 3M – STROKOVNJAKI V VSEH KORAKIH

