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MEGUIAR’S TARİHÇE
SHOW-CAR PARLAKLIĞI İÇİN 5 ADIM
SIKÇA SORULAN SORULAR
ADIM 1 YIKAMA
ADIM 2 YÜZEY HAZIRLAMA
ADIM 3 CİLA
ADIM 4 WAX / KORUMA
ADIM 5 BAKIM
KİTLER
JANT & LASTİK
İÇ BAKIM
FAR
CAM
DİĞER YÜZEYLER
DA SİSTEM
AKSESUARLAR
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MEGUIAR’S TARİHÇE
Bundan bir asır önce kurucu Frank
Meguiar Jr.’ın garajında basit bir
mobilya cilası laboratuarı olarak
başlayan bu iş, şu an Meguiar’s
ailesinin kılavuzluğunda dördüncü
jenerasyonunu devam ettirmekte.
Frank Meguiar Jr., 1901 yılında
şişeye doldurduğu ilk mobilya
cilasının, bundan 100 yıl sonra bu
şekilde gelişeceğini, herhalde en
çılgın rüyasında bile göremezdi.
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Meguiar’s Inc. otomobil güzelliği
konusunda dünya lideri oldu. Yeni
jenerasyon ürün ve ekipmanlarını,
otomobil tutkunlarına sunmaktan
gurur duyuyor. Sektörde kalite ve
performans için yeni standartlar
oluşturmaya çabalıyoruz.
Frank Meguiar Jr., daha ilk mobilya
cilasından itibaren işini mükemmel
ürünler ve kullanıcı isteklerini
anlamak üzerine kurdu.

Bugün, Meguiar’s ile dünya çapındaki
ciddi otomobil tutkunları arasındaki
yakın ve kuvvetli ilişki markaya bir
güven ve saygı oluşturmuş ve
otomobil hobisini bir yaşam tarzı
haline getirmiştir. Bugüne kadar aile,
otomobil tutkunları ve profesyonelleri
heyecanlandıracak ve ilişkilerini
kuvvetlendirecek ürünler üretmeye
kendini adamıştır.

SHOW-CAR PARLAKLIĞI İÇİN

5 ADIM
1 YIKAMA

Aracınızı su ve özel formüllü şampuanlarla yıkayın.
Deterjanlar boyayı kurutur ve boyanın parlaklık ve derinliğini
kaybetmesine neden olur. Tüm Meguiar’s şampuanları aynı
zamanda doğa dostudur.

2 YÜZEY HAZIRLAMA

İnce çizik ve harelenmeler en fazla koyu renkli araçlarda
belli olur. Bunların nedeni, sünger ve kurulama bezlerinin
yüzeyine sıkışıp kalan partiküllerdir. Oksitlenme, ince çizik
ve harelenme gibi hataları gidermenin en verimli yolu
Meguiar’s Ultimate Compound (Çizik Çıkarıcı Pasta) gibi
verniğe zarar vermeyen ve aşındırıcılığı olmayan bir
temizleyici kullanmaktır.

3 CİLA (OPSİYONEL)

Cilalama, özellikle koyu renk araçlar için, wax öncesi araca
yüksek parlaklık kazandırmaya yardımcı olması için
opsiyonel olarak önerilen bir adımdır.

4 WAX/BOYA KORUMA

Boyayı korumak ve derin bir parlaklık kazandırmak için
Meguiar’s Ultimate Wax gibi üstün özellikli bir wax kullanın.

5 BAKIM

Periyodik bakım, kuş pisliği ve reçine gibi yüzey üstü
kirlerinin boyaya zarar vermeden giderilmesini sağlar.
Meguiar’s Quik Detailer® ve Ultimate Quik Detailer
boyanızın korumasının ömrünü uzatır.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
EN İYİ BOYA
KORUYUCUNUZ HANGİSİ?
Bu biraz da sizin “en iyi” tarifinize bağlı,
çünkü sizin için “en iyi” tarifi başka birisi
için farklı olabilir. Sizin için önemli olan
nedir?
Hız? Ultimate Quik Wax (Hızlı Sprey Wax)
püskürtmeyle güzel bir koruyucu tabaka
Uzun Ömürlü su tutmayan ve yüksek
sentetik teknolojisi? Meguiar’s Ultimate
Wax “en iyisi”
Doğal carnauba mı tercih ediyorsunuz?
Üstün carnauba içeren Gold Class
Carnauba
Plus
koruyucumuza
bayılacaksınız.
Ekonomik/Zaman Kazandıran? Denenmiş
ve gerçek, klasik Cleaner Wax (Temizleyici
ve Koruyucu Sıvı Wax) ile hepsi bir arada.

YENİ ARABAMDA
KULLANABİLECEĞİM EN İYİ
ÜRÜN HANGİSİ?
Tüm Meguiar’s® ürünlerini yeni
aracınızda güvenle kullanabilirsiniz.
Ancak, yeni arabalar en mükemmel
görünümünde
olmalı.
Periyodik
bakım yaparak arabanızı showroom
görünümünde tutabilirsiniz. Barry
Meguiar’ın söylediği gibi “Periyodik
araç bakımı EN KOLAY araç bakımıdır!”
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Aracınıza, araç bakımı için üretilmiş
ürünlerle 5 adımda bakım yapın.
• Aracınızı üstün nitelikli mikrofiber
eldiven ve şampuanla her hafta yıkayın.
• Aracınıza yılda 3 – 4 defa kaliteli bir boya
koruyucu uygulayın.
• Yıkamalar arasında, toz ve yapışkan kirleri
gidermek için Quik Detailer™ (Hızlı
Yüzey Temizleyici) gibi püskürtüp
silinebilen bir yüzey temizleyici
uygulayın.
• Gerektiği zamanlarda aracınıza kil
uygulaması yapın.
• Aracınızın iç ve dış kısımlarındaki trim
parçaların, lastiklerin ve deri kısımların
bu yerlere özel ürünlerle bakımını
yapın.

İNCE ÇİZİK VE
HARELERDEN NASIL
KURTULURUM?
Bu,hataların durumuna bağlıdır.Öncelikle,
eğer tırnağınız çiziğin içine giriyorsa, çizik
çok derin olduğundan profesyonel bir
yardıma ihtiyacınız olacaktır. Aksi taktirde,
önerimiz aşağıdaki gibidir (Tüm ürünler
vernik ve boya üzerinde güvenle kullanılır):
• Çok ince çizik ve hafif harelenmeler için
SwirlX (Hare Giderici) , el veya orbital cila
makinesiyle uygulanabilir.

• Daha ağır çizik, oksitlenme veya bakımı
ihmal edilmiş boya için Ultimate
Compound (Çizik Çıkarıcı Pasta) en iyi
çözümdür. Bu ürün de, el veya orbital cila
makinesiyle uygulanabilir.
• Eğer lokal bir çizik, parmak izi veya hafif
bir aşınma varsa, ScratchX 2 . 0 (İnce Çizik
ve Leke Çıkarıcı) bu tür hatayı giderecektir.

ORBİTAL CİLA MAKİNESİ
NEDİR VE NİYE
KULLANMALIYIM?
Birçok profesyonel teknisyen bu makineyi
kullanıyor, ancak bu makine sadece
profesyoneller için değildir. Kısaca, orbital
cila makinesi hem daha iyi hem de daha
hızlı performans üretir. Meguiar’s® Orbital
Cila Makinesi pedleriyle birlikte hem
amatör hem de profesyonel kullanım için
tasarlanmıştır. Bu mükemmel makine,
SwirlX (Hare Giderici) ve Ultimate
Compound (Çizik Çıkarıcı Pasta)
kullanımını kolaylaştırır. Aynı zamanda,
boya koruyucu uygulamasında zamanı
azaltır. Meguiar’s® Orbital Cila Makinesinin
en iyi yönüyse, boya üzerinde güvenle
kullanılması, harelenme yapmaması ve
profesyonel polisaj makinesinin yanlış
kullanımında olduğu gibi boyayı
yakmanıza izin vermemesidir. Bu sebeple,
polisaj makinesi, ancak eğitimli bir
profesyonel teknisyen tarafından
kullanılmalıdır.

SU LEKELERİNİ
GİDEREBİLİRİM?

NASIL

Öncelikle, aracınıza boya koruma
uygulayarak, periyodik bakımını yaparak
ve yüzey soğukken gölgede yıkayıp
kurulayarak su lekelerinin oluşmasına izin
vermemelisiniz. Eğer yine de su lekelerinin
oluştuğu bu tatsız durumla karşılaşırsanız,
Ultimate Compound’u (Çizik Çıkarıcı
Pasta) öneririz, tabii ki aracınızı yıkadıktan
sonra.

SPREY WAX MI? SIVI
OLAN MI KATI OLAN MI?
Bu sizin hedef ve beklentilerinize
bağlıdır. Örneğin, Ultimate Quik
Waxı (Hızlı Sprey Wax) aracınıza 15
dakikada uygular ve mükemmel bir
sonuç elde edersiniz. Ancak, sprey
boya koruyucuların sıvı ve katılara göre
daha sık uygulanması gerekir, her 3 – 4
haftada bir gibi. Gerek sprey gerekse
sıvı ve katı boya koruyucular uzun
ömürlü bir koruma ve derin ve zengin
bir parlaklık sağlar. Gerisi sizin tercihiniz.
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Araç boya bakımında yıkama ve yüzey hazırlama
aynı şey değildir. Birbirine benzer görünmesine
rağmen tamamıyla farklı işlemlerdir. YIKAMA,
yüzeydeki toz, yol kiri gibi kaba kirlerin
giderilmesidir. YÜZEY TEMİZLEME işlemini ikinci
kısımda göreceğiz.
Yanlış olan genel kanı, bulaşık deterjanının araç
yıkamak için uygun olduğudur. Kesinlikle değil!
Deterjanlar yüzeydeki katmanları sıyırarak
gıcırtılı bir oluşum sağlamak için tasarlanmıştır.
Gıcırtılı bir araç yüzeyi, yüzeyde koruma
olmadığı anlamına gelir.
Sürekli bulaşık deterjanı kullanmak yüzeyden
wax, silikon ve polimerlerin sıyrılmasına neden
olur. Bu süreçten sonra, boyanın ömrünü uzatan
yağlar yüzeyden sıyrılır ve oksitlenme hızlanır.
Tüm Meguiar’s® şampuanları pH dengeli olup
boyanın görünüm ve koruma ömrünü uzatmak
için tasarlanmıştır.
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ULTIMATE
WASH & WAX
Meguiar’s ın yıkarken koruyan
efsanevi wax koruması…
Üstün nitelikli carnauba wax ve
sentetik polimerlerin hibrid
karışımı. Tek adımda parlaklığı
artırır ve derin bir yansıma elde
edersiniz.
1.42 LT. ÜRÜN KODU: G17748
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NXT
GENERATIONTM
CAR WASH

GOLD CLASS™
SHAMPOO &
CONDITIONER

Son teknoloji ürünü sentetik ve
polimer bazlı şampuan

Meguiar’s ın yüzeyi yıkayan ve
besleyen üstün formülü

Aracın üzerindeki koruyucu
tabakayı sökmeden kiri yüzeyden
kaldırır. pH dengeli formülü ve
yumuşatıcı içermesi nedeniyle
lekesiz bir yüzey oluşumu sağlar.

Kiri ve sanayi atıklarını nazikçe
temizler. Kurulama zamanını
azaltır. Zengin ve parlak bir
yüzey oluşmasına olanak verir.
1.89 LT. ÜRÜN KODU: G7164

1.89 LT. ÜRÜN KODU: G12664

473 ML. ÜRÜN KODU: G7116

SOFT WASH JEL
Bol köpüklü yıkama jeli
İçerdiği optik parlatıcılar
nedeniyle hem yüzeyi parlatır
hem de yüzeydeki korumayı
sökmez. Her yüzeyde güvenle
kullanılır.
473 ML. ÜRÜN KODU: A2516

ULTIMATE SUSUZ
YIKAMA
Aracın yüzeyindeki kiri ve tozu
güvenle temizleyerek arkasında
hidrofobik koruyucu bir katman
bırakır.
Hidrofobik (su tutmayan) özellik
içerir. Yüzeyde parlak ve derin
bir görüntü oluşmasına olanak
verir.
768 ML. ÜRÜN KODU: G3626
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TEMİZLEME veya YÜZEY HAZIRLAMA, yüzey
üzerindeki yapışkan kirleri ve leke ve oksitlenme
gibi yüzey altı kirleri gidermek anlamındadır.
Aracınızı yıkadıktan sonra elinizi yüzeyde
gezdirin. Yüzeyde hafif tümsekler ve elinize
takılan şeyler mi hissediyorsunuz? Bunlar yüzey
üstü yapışkan kirlerdir.
Genelde, bu kirleri aracınızın yatay yüzeylerinde
hissedersiniz. Açık renkli bir arabada ise arka
ve alt kısımlarda küçük, koyu noktalar
görebilirsiniz. Zaman içerisinde bu kirler yüzeyi
matlaştırıp parlaklığı alacaktır.
Meguiar’s® Smooth Surface Clay Kit Temizlik
Seti yüzeyi yapışkan kirlerden arındırmak için
gereken her ürünü içerir. Yüzey Temizleme Kili
sadece profesyoneller için değildir. Daha
önceden oyun hamuru ile oynadıysanız, yüzey
temizleme kilini de kullanabilirsiniz.
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Sanayi atıkları ve reçine gibi yüzey-üstü kirleri, yıkama ve kurulama
sonrası, parmağınızı boyanın üzerinde gezdirerek anlayabilirsiniz.
Hissedilen her türlü pürüz Meguiar’s SMOOTH SURFACE™ CLAY
KIT (YÜZEY TEMİZLEME SETİ) kullanarak yok edilebilir.

SMOOTH
SURFACE™ CLAY KIT
KİL SETİ

SMOOTH
SURFACETM CLAY
BAR KİL

Meguiar’s Smooth Surface™ Yüzey
Temizleme Seti ile aracınızın
yüzeyinde oluşmuş yapışkan kirleri
kolaylıkla giderebilirsiniz. Kolay ve
uzun ömürlü waxa imkan verir.

Yüzey Temizleme Kilimizi
beğendiyseniz, bu ürünün de
Meguiar’s® Quik Detailer (Hızlı
Yüzey Temizleyici) Yüzey Temizleme
Sıvısı ile performansından memnun
kalacaksınız. Aracınızın boyasının
üzerindeki yapışkan kirleri
temizleyerek yüzeyi cam
kayganlığına getirir.

160 gr Kil, Quik Detailer ve
Mikrofiber Silme Bezi içerdiğinden
çok ekonomiktir.
ÜRÜN KODU: G1016
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50 GR. ÜRÜN KODU: G1001
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Yüzeyde hissedebileceğiniz yapışkan kirleri giderdikten sonra,
yüzeye değişik açılardan bakarak değerlendirip oksitlenme, leke
ve ince çizikler gibi yüzey altı hatalarını belirlemeye çalışın. Meguiar’s
yüzey altı hatalarını gidermek için değişik ürünler sunmaktadır.
Oksitlenme, lekeler, küçük çizikler gibi küçük yüzey-altı hataları
Meguiar’s Ultimate Compound, ScratchX 2.0 veya Swirl Remover
ile güvenli bir şekilde giderilebilir ve bu ürünler cila ve wax öncesi
aracınıza pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

WATER SPOT
REMOVER
Water Spot Remover Su Lekesi
Giderici, aracınızın boyalı
yüzeyine zarar vermeden su
lekelerini kolaylıkla giderir.
Boya, cam, krom ve sert plastik
yüzeylerde kullanılabilir. Hem
orbital makine hem de elle
uygulanabilir.
473 ML. ÜRÜN KODU: A3714
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HEAVY DUTY
ZİFT & BÖCEK
TEMİZLEYİCİ
Özel köpük formülü, yapışmış
böcek ve zifti yumuşatır ve
yüzeyden temizlenmesini
ko l a y l a ş t ı r ı r.
Düzenli
yıkamalardan önce veya
bölgesel olarak ayrıca
uygulayabilirsiniz.
425 GR. ÜRÜN KODU: G180515

GOLD CLASS™
BUG & TAR
REMOVER

ULTIMATE
COMPOUND
PASTA

Gold Class Böcek ve Zift
Kalıntısı Temizleyici ile yüzeye
hasar vermeden, böcek izleri
ve asfalt zifti gibi çok yapışkan
kirleri yüzeyden güvenle
temizleyebilirsiniz.

Bozulmuş veya ihmal edilmiş
boyalı yüzeylere renk ve
berraklık kazandırabilirsiniz.
Oksitlenme, çizik ve hareleri
gidermek için en hızlı ve kolay
yoldur. Çizikler hem el hem de
Meguiar ’s Orbital Cila
makinesiyle çıkarılabilir.

473 ML. ÜRÜN KODU: G10716

473 ML. ÜRÜN KODU: G17216

SWIRL REMOVER
HARE GİDERİCİ
Otomobil tutkunları, sürekli
olarak, araçlarında Show-Car
parlaklığı oluşturmak amacıyla,
boya üzerindeki harelenme,
örümcek ağları ve hologramları
gidermek için çözüm aramakta.
Swirl Remover Hare Giderici
aracınızın boyası üzerindeki
harelenmeleri giderirken renge
de berraklık katar.

SCRATCHX™ 2.0
İnce çizik ve harelenmeleri
gidermenin en güvenli yolu!!!
Her türlü vernik üzerinde
güvenle kullanılır.
İnce çizikleri, tırnak izlerini ve
benzerlerini hızla çıkarır.
207 ML. ÜRÜN KODU: G10307

473 ML. ÜRÜN KODU: G17616
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Cilalama, özellikle koyu renk araçlar için, wax
öncesi araca yüksek parlaklık kazandırmaya
yardımcı olması için opsiyonel olarak önerilen
bir adımdır. Aynı elmas parlatmasında olduğu
gibi; cilalama da aracınıza daha yüksek parlaklık
kazandırmak için bir yoldur. Araç tutkunları,
araçlarının yüzeyini mükemmel parlaklığa
ulaştırmaya takıntılı olduklarından, Meguiar’s
Ultimate Polish Cila ürünü, araç tutkunları için
mükemmel seçimdir. Cila ardından yapılan wax
uygulaması, daha kalıcı hale gelir; fakat bunu
4. Adımda detaylı olarak anlatacağız.
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ULTIMATE
POLISH CİLA
Wax öncesi arabanızın üzerinde
bir film oluşturarak, hare izlerini
giderir, yüksek parlaklık yanında,
derin ve ıslak bir görünüm
oluşturup, aracınızın yüzeyini wax
uygulamasına hazırlar.
Özellikle koyu renk araçlarda
mükemmel sonuç.
473 ML. ÜRÜN KODU: G19216
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BOYA KORUMA, waxlar, polimerler, reçineler
ve silikonlarla boyayı kapatıp yabancı maddelere
karşı korur. Boya koruma, aynı zamanda, zengin
ve derin bir parlaklığı da “kilitleyerek” su
kaydırıcılığı sağlar.
Tüm Meguiar’s® boya koruyucular her tür boya
ve vernik üzerinde güvenle kullanılır ve
tercihinize göre katı, sıvı veya sprey halde
sunulmaktadır. Her araç ve araç sahibi farklı
olmakla beraber, araçlarına yaptıkları boya
bakımları ve yaşadıkları çevre de farklıdır. Genel
olarak, yılda 3 – 4 defa wax uygulaması yapmanızı
öneriyoruz, isterseniz daha sık da yapabilirsiniz.
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ULTIMATE WAX
En gelişmiş su tutmayan wax’ımız!
Çapraz bağlantılı sentetik
polimerler inanılmaz derinlik ve
ayna parlaklığını yansıtır.
Trim ve plastik yüzeylerde leke
bır ak ma z .
C amlar a
da
uygulanabilir.
Güneşin altında
yapabilirsiniz.
473 ML. SIVI: G18216
311 GR. KATI: G18211
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bile

wax

ULTIMATE
FAST FINISH
Wax uygulamanın “en kolay”
yolu!
Uzun süreli performans ve çok
kolay uygulama. Devrim yaratan
kolay uygulanabilir formül:
sadece sık ve sil. Su tutmamayı
ve boya korumayı en üst düzeye
çıkarır. 100 yıkamaya kadar
performansını korur.
241 GR. ÜRÜN KODU: G18309

NXT
GENERATIONTM
TECH WAX 2.0

GOLD CLASS™
CARNAUBA PLUS
PREMIUM WAX

Etkisi kanıtlanmış, tam sentetik
wax’ımız! Çok sert bir polimer
katman oluşturarak boyaya
yüksek koruma sağlar. Daha
zengin ve koyu görüntü.
Yüzeyde suyun tutunmamasını
sağlayan hidrofobik formül.

Şimdi performansı daha da iyi!

473 ML. SIVI: G12718

473 ML. SIVI: G7016

311 GR. KATI: G12711

311 GR. KATI: G7014J

Besleyici cila, doğal koruyucu
ve katı polimer koruyucuların
zengin karışımı.
Boyanın zenginliğini öne çıkarır,
berrak, keskin yansımalar ve
parlaklık yaratır.

ULTIMATE
QUIK WAX®

BLACK WAX &
WHITE WAX

Aracınızda göz kamaştıran
“Show- Car ”
p a r l a k lı ğ ı
oluşturmanız için en hızlı yol.

Açık ve koyu renkli araçlara özel
olarak üretilmiş waxlarımız.
Güneşi bile kıskandıracak
parlaklık!

Su tutmayan polimer teknolojisi
ile derin ve ıslak görünümlü bir
sonuç elde edersiniz.
Plastik ve trim parçalarda artık
bırakmadığı gibi güneş ışığı
altında da uygulanabilir.
473 ML. ÜRÜN KODU: G17516

Mükemmel göz alıcı parlaklık
ve uzun süreli Meguiar’s Wax
koruması.
198 GR. WHITE WAX: G6107
198 GR. BLACK WAX: G6207

CLEANER WAX

PAINT PROTECT

En kısa zaman ve tek adımda
çok parlak sonuçlar.

365 gün suya dayanıklılık*
Waxlardan uygulaması daha kolay,
şaşırtıcı derecede boncuklanma!

Tek
uygulamada
hafif
oksitlenmeleri ve yapışkan
kirleri temizler, besleyici cila ile
boyanın rengine derinlik
kazandırır.
Yüzeyde koruyucu ve uzun
ömürlü bir cila, silikon ve
polimer katmanı bırakır.
473 ML. ÜRÜN KODU: A1216

Tüm boyalı yüzeylerde (boya,
plastik, metal ve krom) güvenle
uygulanabilir.
Leke bırakmayan tam sentetik
formül.
*52 defa pH dengeli araç şampuanı
ve el ile yıkamaya göre baz
alınmıştır.
473 ML. ÜRÜN KODU: G36516
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Araca wax uygulaması yapıldıktan sonra,
periyodik olarak yapılacak en iyi şey BAKIM
işlemidir. Aracınız park halinde de olsa kullanılsa
da sürekli olarak yıpratıcı bir çevre içerisindedir.
Sinekten uçağa kadar, uçan her şey aracınızın
boyasının üzerine yapışacak bir kir tabakası
oluşturur. Asit yağmuru, endüstriyel atık ve
önlenemez UV ışınları da hesaba katılırsa,
aracınızın boyasının sürekli yıprandığını
görürsünüz. Bulunduğunuz çevre koşulları ne
kadar zorlu olursa ve aracınız ne kadar yabancı
maddelere maruz kalırsa, aracınızın boyasına o
kadar dikkat etmeniz gerekir.
Meguiar’s® hayatınızı bu konuda “püskürt ve
sil” ürünleriyle kolaylaştırıyor. Meguiar’s® Quik
Detailer™ ve Ultimate Quik Detailer™ yabancı
maddelerin boyanızın yüzeyine yapışmadan
kolaylıkla ve güvenle yüzeyden giderilmesini
sağlıyor. Aracınızın wax uygulamasının ömrünü
uzatmak için yıkamalar arası yapabileceğiniz bir
işleme imkan sağlıyor.
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ULTIMATE QUIK
DETAILER®

QUIK DETAILER®

En sofistike ve teknolojik olarak
en ileri temizleyici ve
koruyucumuz!

Taze yapışkan kirleri yüzeyden
kaldırarak yüzeyi çizmeden ve
bu kirler yüzeye yapışmadan
temizlik.

İki yıkama arası yüzeyde oluşan
tozu ve kiri yok eder.
Hidrofobik Polimer Teknolojisi™
daha kaygan, daha zengin
görünümlü bir yüzey ve yüksek
seviyede su iticiliği sağlar.

Yıkamalar arası bakım sağlar.

Waxlanmış arabada “yeni
waxlanmış” görüntüsü sağlar.
473 ML. ÜRÜN KODU: A3316

650 ML. ÜRÜN KODU: G14422
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Aracınıza Show-Car parlaklığı kazandırmak için
hangi ürünleri kullanmanız gerektiği hakkında
kafanız mı karışık? İhtiyacınız olan her şey
Meguiar’s Brilliant Solutions Kitler’de.
Meguiar’s Brilliant Solutions Kitler ile aracınızı
ilk günkü görünümüne kavuşturabilir; bakımsız
ve ihmal edilmiş araç boyasına yeni bir görünüm
sağlayabilirsiniz.
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NEW CAR KIT
YENİ ARAÇ KİTİ
3 adımda aracınıza Show-Car
parlaklığı kazandırmanın yolu.
Ultimate Wash & Wax (473 ml.)
Ultimate Liquid Wax (177 ml.)
Endurance Tire Gel (177 ml.)
Mikrofiber Yıkama Eldiveni
Water Magnet Kurulama Bezi
Supreme Shine Silme Bezi
High Tech Uygulama Pedi x2
ÜRÜN KODU: G3200

PAINT
RESTORATION
BOYA BAKIM KİTİ
4 basit adımda boyaya yeni bir
görünüm sağlayın!
Gold Class Car Wash (473 ml.)
Quik Detailer (250 ml.)
Yüzey Temizleme Kili (25 gr.)
Ultimate Compound (300 ml.)
Gold Class Wax (175 ml.)
Supreme Shine Silme Bezi x2
High Tech Uygulama Pedi x2
ÜRÜN KODU: G3300
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Jantlar, aracınızın şıklığını gösteren en önemli
parçalardan biridir. Dış etkenler tarafından en
çok etki altında olan parçalar belki de jantlardır.
Yolların ve çevrenin en ağır şartlarına lastikler
ve jantlar maruz kalmaktadır. Jantlarınız düzenli
bakım görmediği taktirde, paslanmaya,
kararmaya, leke tutmaya başlar. Bu da aracınızda
oldukça çirkin bir görünüm oluşturur. Aynı boyalı
yüzey bakımı gibi jantlara düzenli bakım
yapıldığında,
jantların
oksitlenmesini,
kararmasını ve leke tutmasını engellemiş olur
ve jantların daima parlak bir görünüme sahip
olmasını sağlarsınız. Meguiar’s jant bakımı
ürünleri ile jantlarınızı temizleyebilir, jantlarda
oluşan kılcal çizikleri giderebilir ve jantlarınıza
mükemmel bir parlaklık sağlayabilirsiniz.
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ULTIMATE JANT
TEMİZLEYİCİ
Aktif jel formülü, ağır balata
tozlarını bile çözer. Balata
tozunu çözdüğünde köpük, mor
renk alır.
Yol ve balata tozuna karşı
acımasızdır; jantlarınıza karşı
değil.
Asit içermeyen formülü pH
dengeli olup; tüm jantlarda
güvenle kullanılır.
710 ML. ÜRÜN KODU: G180124
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HOT RIMS™
JANT & LASTİK
TEMİZLEYİCİ
Kir, kum ve balata tozunu
çıkartan dünyada eşi olmayan
formül.
Düşey yüzeylere çok iyi bir
şekilde yapışarak, yüzeydeki
kir ve pisliği çözer ve üstün bir
parlaklık sağlar.
710 ML. ÜRÜN KODU: G9524

NXT ALL METAL
POLYSH

METAL YÜZEY
CİLASI

Devrim yaratan bu ürün her türlü
jant, paslanmaz çelik, egzos, krom
hava girişi ve sübap kapağını hem
temizler, hem parlatır, hem de
koruma sağlar.

Meguiar’s® Metal Yüzey Cilası
kaplanmamış
metal
yüzeylerdeki hafif kiri giderip
parlaklığı elde etmek için
tasarlanmıştır. İçerdiği hafif
mineraller sayesinde ayna
parlaklığında bir yüzey
oluşturur. Elle veya DynaCone
metal cila ekipmanı ile
uygulanabilir.

Oksitlenme, kararma ve
lekelenmeyi hızla ve güvenle
giderme özelliği.
Paslanmaz teknoloji sayesinde
uzun ömürlü parlaklık.
142 GR. ÜRÜN KODU: G13005

160 GR. ÜRÜN KODU: G15605

ENDURANCETM
LASTİK PARLATICI

NXT INSANE SHINE
LASTİK PARLATICI

ULTIMATE BLACK
LASTİK PARLATICI

Araç tutkunları arasında
popüler ürün!
Günler değil haftalar süren
koruma, tekrarlanan yıkamalara
ve yağmura bile karşı koyar.
Efsanevi formül lastiklerin
kahverengileşmesini önler,
lekelenmeye ve akmaya engel
olur.

Lastiklerinizde yüksek parlaklık
ve derin bir “ıslak” görünüm.

En ileri teknoloji lastik bakım
ürünümüz.

Lastiklerinize derin bir parlaklık
verirken kahverengileşmeyi
önleyip lastiklerinizin ömrünü
uzatır.

Lastiklerinize uzun ömürlü
parlaklık sağlarken, derin, siyah
ve ıslak bir görünüm oluşturur.

425 GR. AEROSOL: G15415

709 ML. ÜRÜN KODU: G13124

473 ML. JEL: G7516

425 GR. ÜRÜN KODU: G13115

HOT SHINE
REFLECT LASTİK
PARLATICI

Hidrofobik özelliği sayesinde
uzun süre su tutmama özelliği
kazandırır.

Meguiar’s Hot Shine Reflect
Lastik Parlatıcı, derin, siyah ıslak
görünüm sağlar. Akşamları
dahil! Gün ışığında derin, siyah
ve ıslak görünüm sağlarken,
akşam karanlığında simli
görünüm ile yüksek parlaklık
oluşturur.

227 GR. ÜRÜN KODU: G16008

425 GR. ÜRÜN KODU: G18715
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Kumaş yüzeyler, aracınızın iç kısmındaki kire en çok
maruz kalan bölgelerden biridir. Kiri, absorbe etmesi
kolaydır, lekeyi tutması kolaydır; aynı zamanda da
lekeyi en çok gösteren bölgelerden biridir. Düzenli
temizlik yapılmadığı ya da etkili bir temizlik ürünü
kullanılmadıkça, bu lekelerin giderilmesi gün geçtikçe
daha zor hale gelecektir. Meguiar’s olarak, lekeleri
en etkili şekilde giderebileceğiniz kumaş bölgelerde
kullanabileceğiniz temizlik ürünleri sunmaktayız. Halı
ve kumaş temizleyicilerimiz, su ve sabunla veya sıradan
temizleyicilerin çıkaramadığı lekeleri kumaş yüzeyin
rengini değiştirmeden, yüzeyden kaldırarak
derinlemesine temizlik imkanı sağlar.
Deri yüzeyler, çok hasas yüzeyler olduğundan, düzenli
temizliği ve bakımı yapılmadığı taktirde, eskir, rengi
atar ve çatlamalar meydana gelir. Özellikle UV
ışınlarının zararlı etkileri deri yüzeylerde çabuk
kurumalara ve çatlamalara neden olur. Meguiar’s deri
bakım ürünleri, aracınızdaki tüm deri yüzeyleri
temizler, besler ve korur. Tüm deri bakımı ürünlerimizin
formülünde bulunan aloe vera, deriyi besler ve
kurumasına engel olur. Üstün koruma formülleri, deri
yüzeyleri UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak,
deriye esneklik kazandırır ve çatlamalara engel olur.
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CARPET & INTERIOR
İÇ DÖŞEME
TEMİZLEYİCİ

CARPET &
UPHOLSTERY İÇ
DÖŞEME TEMİZLEYİCİ

ALL PURPOSE
CLEANER GENEL
TEMİZLEYİCİ

Kahve, ruj, yağ ve diğer zor
lekeler aracınızın halı ve iç
döşemesinin bir parçası olmak
zorunda değil!

Kahve, ruj, yağ ve diğer zor
lekeleri yok etmenin hızlı ve
kolay yolu!

All Purpose Cleaner su ve
sabunla çıkaramayacağınız
lekeleri gidermek için
profesyonel ürünlerimizin
teknolojisiyle tasarlanmıştır.

Yüzeyin rengini değiştirmeden
inatçı lekeleri yüzeyden
kaldırarak derinlemesine bir
temizlik sağlar.
473 ML. ÜRÜN KODU: G9416
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Ardında leke ve yapışkan izler
bırakmadan çabuk kuruyan
formül. Lekeleri çıkartmak için
hızlı uygulama.
539 GR. ÜRÜN KODU: G9719

Aracınızın hem içinde hem de
dışındaki inatçı lekeleri, yağı ve
zifti çıkarmanıza imkan verir.
710 ML. ÜRÜN KODU: G9624

HEAVY DUTY AĞIR
LEKE TEMİZLEYİCİ
Meguiar’s Ağır Leke Temizleyici,
profesyonel ürün grubu gibi
ağır kirleri ve lekeleri gidermek
için geliştirilmiştir. Halı ve
döşemeleri yıpratmadan
temizler. Ayrıca davlumbaz,
lastik, vinil, trim, plastik, krom,
yürüyen aksamlar, çamurluk
gibi yüzeylerde kullanılabilir.
710 ML. ÜRÜN KODU: G180224

ULTIMATE
INTERIOR DETAILER

QUIK INTERIOR
DETAILER

SUPREME SHINE
PROTECTANT

ULTIMATE
PROTECTANT

Muhteşem UV Koruma, hızlı
kuruma ve ardında yağlı bir
tabaka bırakmayan, pürüzsüz
parlaklık!

İç kısımları temizlemenin en
hızlı yolu.

Vinil, kauçuk ve plastik yüzeyler
için üstün parlaklıkta koruma.

Uzun ömürlü bir parlaklık ve UV
ışınlarına karşı koruma.

Güvenli ve kaygan formülü
yüzeydeki toz, kül, kir, pislik,
sıçrama ve parmak izlerini artık
bırakmadan giderir.

Yağsız formülüyle temizler,
parlatır ve korur.

Dayanıklı koruma ve parlaklık
sağlayan UV vernik teknolojisi.

Şimdi
S c o t c h g u a r d TM
korumasıyla.

Hızlı kurur ve yağsızdır.

Her yüzeyde kullanabileceğiniz
derin temizlik formülü…
Navigasyon ekranlarında bile!
450 ML. ÜRÜN KODU: G16216

Yüzeyde yağlı artık bırakan
geleneksel koruyucuların
aksine, iç kısmı doğal
görünümüne kavuşturur.

473 ML. ÜRÜN KODU: G4016

450 ML. SPREY: G14716
355 ML. LOSYON: G14512

473 ML. ÜRÜN KODU: G13616
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GOLD CLASS
LEATHER SEALER
Aracınızda veya evinizde bulunan
deri yüzeyleri koruyun ve besleyin!
Deri yüzeylerinizi kazara
oluşabilecek lekelere veya
eskimeden dolayı oluşabilecek
solma ve kurumaya karşı korumak
için geliştirilmiştir.
Uzun ömürlü formül aylarca etkili
bir koruma sağlayacağı gibi günlük
yıpranmalara karşı da koruyucu bir
kalkan görevi görür.
ÜRÜN KODU: G3800
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ULTIMATE
LEATHER BALM
DERİ TEMİZLEYİCİ

GOLD CLASS DERİ
TEMİZLEYİCİ VE
KORUYUCU

ODOR
ELIMINATOR KOKU
GİDERİCİ

Üstün deri formülü, deri
yüzeyleri tek kolay uygulamada
temizler ve korur. Ardında
bıraktığı yumuşak his ve
görünüm ile aracınızın deri
yüzeylerini şımartın.

Tek adımda temizleme sağlayan
ödüllü içerik!
Yüksek kaliteli temizleyiciler
sayesinde derinlemesine
temizlik. İçerdiği özel yağlar
sayesinde suni parlaklık ve
yapışkanlık vermez, deri
nemlenip nefes alır.

Aracınıza sinmiş kokuları
giderir.
Aracınızın içerisine ferah bir
koku yayar.

160 GR. ÜRÜN KODU: G18905

414 ML. LOSYON: G7214
400 ML. JEL: G:17914

473 ML. ÜRÜN KODU: G2316

AIR RE-FRESHER
KOKU GİDERİCİ
Tek kullanımda Air Re-fresher
çıkmayan zor kokuları bastırır.
Aracınızda ürünü kullanırken araç
içi hava sirküle sistemi ile ulaşılması
zor alanlara ulaşırken araç içinde
dolaşarak kötü kokuları bastırır ve
araç içine güzel koku yayar.
71 GR. NEW CAR SCENT YENI ARAÇ
KOKUSU: G16402
71 GR. CITRUS GROVE TURUNÇGIL
BAHÇESI: G16502
71 GR. SWEET SUMMER BREEZE YAZ
ESINTISI: G16602
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Düzenli bakımı yapılmayan farlar zamana yenik
düşerek; eskir, sararır, solar ve görüş mesafesinin
de kısalmasına yol açar. Zamanla eskimiş ve
sararmış farlarınız, çirkin bir görünüm oluşturur
fakat en önemlisi, görüş mesafesi kısaldığından,
yolculuklarda hem sizin hem de karşıdan gelen
araçların can güvenliğini riske atar. Sararmış
farlarda, far ışığı berrak ve net bir şekilde
yansıtılmadığından, önünüzü görmekte ve
karşıdaki aracın sizi görmesinde zorluklar
yaşanabilir.
Meguiar’s olarak, farlarınızı değiştirmeden ilk
günkü haline getirmeyi “ nasıl daha kolay hale
getiririz?” sorusunu yıllar önce kendimize
sorarak yola çıktık ve artık siz Meguiar’s
Tutkunları’na birçok far bakım ürünü
sunmaktayız. Meguiar’s far bakım ürünleri ile
farlarınızı çok kolay bir şekilde ilk günkü haline
getirebilir; farlarınızın berraklığını ve netliğini
geri kazandırabilirsiniz.
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HEADLIGHT
RESTORATION PLUS
FAR BAKIM SETİ
Farlarınızı değiştirmek yerine
yenileyerek tasarruf edin.
Matkabınızla kullanma imkanı.
Bütün saydam plastikler
üzerinde güvenli ve etkili
ÜRÜN KODU: G1900K
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2 AŞAMALI FAR
TAMİR KİTİ

FAR BAKIM VE
KORUMA KİTİ

Far parlaklığını geri getirmenin
en BASİT ve en EFEKTİF yolu!

İnatçı kir ve lekeler üzerinde
tam etkili bir ürün.

1 yıla kadar farlarınız temiz kalır.
Zımparaya gerek duymadan,
kolayca oksitlenmeyi giderir.

Aşınmayı, sararmayı ve
buğulanmayı herhangi bir
ekipman kullanmadan giderip;
saydam bir parlaklık ve berraklık
oluşturabilirsiniz.

ÜRÜN KODU: G2000

ÜRÜN KODU: G2960

PLASTX SAYDAM
PLASTİK VE FAR
TEMİZLEYİCİ

HEADLIGHT
PROTECTANT FAR
KORUYUCU

Saydam plastikleri tekrar saydam
hale getirir. İnce çizikleri,
oksidasyonu ve sanayi kirlerini yok
eder. El pedi ve orbital makine ile
kullanım veya far bakım setinin
(G1900K) yeniden dolumu olarak
kullanım.

Farlarınızın uzun süre yepyeni
görünmesini sağlar.

296 ML. ÜRÜN KODU: G12310

Farlarınıza gelen zarara ve UV
ışınlarının
oluş turduğu
sararmaya karşı korur.
Sık kullanıldığında farlarınızı
yeni görünümüne kavuşturur.
295 ML. ÜRÜN KODU: G17110
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Araç camları, boyalı yüzey kadar dış etkenlere
maruz kalmaktadır. Reçine, kuş pisliği, yağ
kalıntıları ve birçok kir cam yüzeyine yapışır ve
zamanla buğulu bir cam görüntüsüne, hatta
sileceğin düzgün çalışmamasına bile sebep
olabilir. Bu kirleri gidermek ve cam yüzeyinde
koruyucu bir katman oluşturmak, camın netliğini
korumanıza yardımcı olur.
Meguiar’s, cam yüzeylerin temizliği ve netliği
için özel olarak geliştirdiği 2 ürünü tanıtmaktan
gurur duyar. Perfect Clarity Glass Polishing
Compound Cam Temizleyici Cila ve Perfect
Clarity Glass Sealant Cam Su Kaydırıcı; 2 adımda
aracınızın camlarında mükemmel bir netlik
sağlar ve bu netliği çok uzun süre korumaya
yarayan koruyucu bir katman oluşturur.
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PERFECT CLARITY™
CAM TEMİZLEYİCİ
CİLA
Cam üzerinde bulunan lekeleri ve
kalıntılar ı
der inlemesine
temizlerken, camı deforme etmez.
Geleneksel cam temizleyicilerin
temizleyemediği eski, kirli ve ihmal
edilmiş camlarda mükemmel bir
netlik kazandırmaya yardımcı olur.
296 ML. ÜRÜN KODU: G8408
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PERFECT CLARITY™
SU KAYDIRICI

PERFECT CLARITY™
CAM TEMİZLEYİCİ

Maximum su iticilikte %100
performans! Koruyucu bariyer
oluşturarak, camın uzun süre
temiz kalmasını sağlar. Yağışlı
günlerde görüş mesafesinin
artırılmasına yardımcı olur.

Yeni geliştirilmiş toz tutmayan
formülüyle cam yüzeylerin daha
uzun süreli temiz kalmasını
garanti ederek temizleme
zamanınızı azaltır.

118 ML. ÜRÜN KODU: G8504

709 ML. ÜRÜN KODU: G8224

51

52

53

ENGINE CLEANER
MOTOR
TEMİZLEYİCİ

ENGINE DRESSING
MOTOR
KORUYUCU

Motorun hızlı ve kolay temizliği
için tasarlanmıştır.

Kaputun altında bulunan bütün
parçaları yeni görünüme
kavuşturur.

Kir, yağ ve pisliği motor
parçalarından güvenle kaldırır.
Kauçuk ve plastik yüzeylerde
güvenle kullanım imkanı.
473 ML. ÜRÜN KODU: G14816

Yağsız ve solventsiz olduğundan
cilde zarar vermeyen formül.
Plastik ve kauçuk parçaların
çatlamasını, solmasını ve
sertleşmesini önleme özelliği.
473 ML. ÜRÜN KODU: G17316
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AÇILIR TAVAN
TEMİZLEYİCİ

AÇILIR TAVAN
KORUYUCU

Kanvas, kumaş, moher ve vinil
tavanların hızlı, verimli ve kolay
temizliği için.

UV ışınlarına, asit yağmuruna,
kuş pisliklerine ve lekelere karşı
uzun ömürlü koruma.

Su lekesi, kuş pisliği ve yağ gibi
inatçı ve yapışkan kirleri açılır
tavandan güvenle kaldırır.

Kanvas, kumaş, moher ve vinil
açılır tavanlarda kolay uygulama
ve yeni görünüm oluşturan
aerosol ürün.

Küf lekelerini de temizler.
473 ML. ÜRÜN KODU: G2016

500 ML. ÜRÜN KODU: G2112

ULTIMATE
BLACK PLASTİK
YENİLEYİCİ
Plastik ve trim parçalarınızı, yeni
görünümüne kavuşturan ürün.
Bütün dış yüzeydeki boyasız
plastiklere uygulayabilirsiniz.
Yüzeyi UV ışınlarından korur ve
ayrıca çabuk kuruyup yağ
bırakmaz.
2 ADET SÜNGER: G15800
355 ML. LOSYON: G15812
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DA Sistem (Dual Action Sistem) “Orbital Makine”
ile çalışma prensibi vardır. Orbital Makine, çok
eksenli dönüş ile polisaj makinesinin tek eksenli
çalışma prensibine göre farklı şekilde çalışır.
Ayrıca polisaj makinesinde, yanlış kullanım
sonucu ortaya çıkan boyayı yakma riskini
ortadan kaldırır ve haresiz çalışma imkanı sunar.
Dual Action Sistem, amatör şekilde uygulanabilir
fakat profesyonel ürünlerle ortaya çıkan sonuca
en yakın uygulama metodudur.
Dual Action Sistem kullanımının en büyük
avantajlarından biri, kullanıcıların “Hangi çizik
gidericiyi kullansam?”, “Hangi hare gidericiyi
kullansam?”, “Hangi cilayı ve waxı kullansam?”
sorularını rafa kaldırmış olmasıdır.
Meguiar’s Dual Action Sistem’de toplamda 2
ürün ile profesyonel bir bakıma yakın sonuç
elde edersiniz.
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MT310 DA ORBİTAL
CİLA MAKİNESİ
Dijital Tork Yönetimli hız kontrol
elemanıyla Amerika’da çok
tercih edilen bir ekipman
olmuştur. 3000 – 7500 OPM hız
aralığı ile maksimum kontrol. 8
mm. salınım çapı ile pasta, cila
ve boya koruma uygulamaları
için optimize edilmiştir.
ÜRÜN KODU: MT310
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SOFTBUFF PASTA
SÜNGERİ

SOFTBUFF CİLA
SÜNGERİ

SOFTBUFF WAX
SÜNGERİ

Üstün sünger teknolojisi, uzun
süreli uygulamaya imkan verir.

Üstün sünger teknolojisi, uzun
süreli uygulamaya imkan verir.

Üstün sünger teknolojisi, uzun
süreli uygulamaya imkan verir.

12,5 cm.’lik sünger boyu daha
yumuşak işlem yapılmasına
olanak sağlarken, sıçramayı da
önler.

12,5 cm.’lik sünger boyu daha
yumuşak işlem yapılmasına
olanak sağlarken, sıçramayı da
önler.

12,5 cm.’lik sünger boyu daha
yumuşak işlem yapılmasına
olanak sağlarken, sıçramayı da
önler.

ÜRÜN KODU: DFC5

ÜRÜN KODU: DFP5

ÜRÜN KODU: DFF5
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DA MICROFIBER ÇİZİK
ÇIKARICI PASTA

DA MICROFIBER
KORUYUCU CİLA

DA MICROFIBER
PED DESTEK DİSKİ

Süper mikro aşındırıcı teknolojisi
sayesinde, yüzeydeki çizikleri, asit
yağmuru sonrasında oluşan izleri
hızla gidererek yüksek bir parlaklık
oluşturur.

DA Mikrofiber Sistem Çizik Çıkarıcı
Pasta sonrası uygulama için özel
formüle edilen ürünümüz; silikon,
polimer ve carnaubanın karışımı
sayesinde uzun ömürlü bir koruma
ve derin bir parlaklık sağlar.

Cırtlı ön yüzeyi sayesinde hızlı ve
kolay ped değişimi sağlar.

Kesinlikle hare oluşturmaz,
harelenmeleri giderir.
473 ML. ÜRÜN KODU: D30016
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Hızlıca uygulanır ve tek kat
uygulamada kolayca silinebilir.
473 ML. ÜRÜN KODU: D30116

Zımparalama ve cilalama işlemi için
özel olarak tasarlanmıştır. Düz ve
eğimli yüzeylerde kolayca
kullanılabilir. DA Orbital Cila
Makinesi içindir.
5” ÜRÜN KODU: DBP5
3” ÜRÜN KODU: DBP3

DA MICROFIBER
PASTA PEDİ

DA MICROFIBER
CİLA PEDİ

DA MICROFIBER
AGRESİF PASTA PEDİ

Or ta ölçekli çizikleri hare
oluşturmadan giderir. Köpük ara
taban ile çok daha verimli ve çok
daha güvenli, yüzeyde çizik ve hare
bırakmadan çalışılmasını sağlar.
Çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Yeni mikrofiber disk teknolojisiyle
çok daha parlak bir sonuç elde
edersiniz. Köpük ara taban ile çok
daha verimli ve çok daha güvenli,
yüzeyde çizik ve hare bırakmadan
çalışılmasını sağlar. Çamaşır
makinesinde yıkanabilir.

Ağır ve orta seviye çizikleri, hare
bırakmadan, gidermek için özel
olarak üretilmiştir. DA Mikrofiber
Sistem Çizik Çıkarıcı Pasta (D-30016)
ile kullanım için optimize edilmiştir.

DA Polisher Orbital Cila Makinesi
içindir.
5” 2 ADET ÜRÜN KODU: DMC5
3” 2 ADET ÜRÜN KODU: DMC3

DA Polisher Orbital Cila Makinesi
içindir.

DA Polisher Orbital Cila Makinesi
içindir. 5” (12,5 cm.)
2 ADET ÜRÜN KODU: DMX5

5” 2 ADET ÜRÜN KODU: DMF5
3” 2 ADET ÜRÜN KODU: DMF3
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Meguiar’s, aksesuar ürünlerinde çeşitlilik
sağlayarak, herkesin ve her uygulamanın
ihtiyacına göre bir ürün geliştirmiştir.
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DA POWER
SYSTEM MATKAP
UCU APARATI

VERSA-ANGLE
JANT TEMİZLEME
FIRÇASI

ULTRA-SAFE
JANT TEMİZLEME
FIRÇASI

DA Power Sistem ile evinizde
profesyonelce sonuçlar alın.

Versa-Angle Jant Temizleme
Fırçası, her türlü jant yüzeyini
güvenle yıkar ve temizler. Tutma
kısmı konforunuza göre
değiştirilebilir. Böylece jantın
girintili ve çıkıntılı her yüzeyine
uyum sağlayabilir. Süper
yumuşak kıllar jant yüzeyini
çizmez.

Bu jant fırçası karmaşık şekilli
jantların temizlenmesi için
idealdir. Elastik kıllar ve
malzemesi sayesinde en dar ve
ulaşılması zor nok taları
temizleyebilirsiniz. Ucunda
bulunan kauçuk kısım sayesinde
çizilmeyi engeller.

ÜRÜN KODU: X1025

ÜRÜN KODU: X1160

Pasta, cila, wax ve daha
fazlası için mükemmel.
Aracınıza 30 dakikadan az
sürede wax uygulama imkanı.
ÜRÜN KODU: G3500
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MİKROFİBER
YIKAMA ELDİVENİ
Mikrofiber Yıkama Eldiveni,
kirin yüzeyden kaldırılarak
mikrofiber yüzey içerisine
hapsolmasını sağlayan bu
yıkama eldiveni, yıkamada
çiziksiz bir yüzey elde edilmesini
sağlar. Süper yumuşak olması
sayesinde nazik bir yıkamaya
olanak
t anır.
Ç amaşır
makinesinde yıkanabilir.
ÜRÜN KODU: X3002

WATER MAGNET®
KURULAMA BEZİ
Ekstra büyüklükteki (50 x 75)
Water Magnet Mikrofiber
Kurulama Bezi, geleneksel
bezlerin üç katı kadar emiciliğe
sahip olup hızlı ve lekesiz bir
kurulama sağlar. Water Magnet,
aracınızı kurularken size zaman
tasarrufu sağlar. Çamaşır
makinesinde yıkanabilir.
ÜRÜN KODU: X2000

SUPREME SHINE™
MİKROFİBER
SİLME BEZİ
Mikrofiber Silme Bezi,
kalınlığıyla çift taraflı kullanıma
imkan verir. Hem parlak bir
görünüm hem de artık ürünün
kolay silinmesini sağlar. Güvenli
kenarlar çizme riskini elimine
eder. Çamaşır makinesinde
yıkanabilir.
ÜRÜN KODU: X2020

MEGUIAR’S BAGAJ
ÇANTASI

EVEN COAT CİLA
UYGULAMA PEDİ

Meguiar’s ürün çantası ürünleri
saklamak ve gerektiğinde
taşımak için tasarlanmıştır.
Önde nakışlı Meguiar’s logosu
mevcuttur. İçeride 2 adet file
cep ve önde geniş bir cep
bulunmaktadır. Cır t cır tlı
bantları sayesinde güvenli
taşıma sağlar.

Özel mikrofiber teknolojisine sahip Cila
Uygulama Pedi, cila ve boya koruma
uygulamasında üstün performans sağlar.
Çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulabilir.

Ortalama ölçüleri 310mm x
280mm x 250mm
ÜRÜN KODU: ST015

ÜRÜN KODU: X3080

HIGH TECH CİLA
UYGULAMA PEDİ
High Tech El İle Uygulama Pedleri çok
yumuşak ve geçirgen olmayan bir yapıya
sahip olduğundan güvenli homojen bir
uygulamaya olanak verir.
ÜRÜN KODU: R-30-60-241
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MIRROR BRIGHT™
OTOMOBIL SAMPUANI

MIRROR BRIGHT™
KORUYUCU CILA

MIRROR BRIGHT™
TEMIZLEYICI SPREY

110 yılı aşkın tecrübe ve Ar-Ge ile
birlikte geliştirilen teknolojisi, tüm
otomobil yüzeyleri için formüle
edilmiştir. Zengin ve carnauba içerikli
formülü, sadece temizlemekle kalmaz
aynı zamanda yıkama esnasında da
boyayı korur. Mirror Bright Polishing
Wax ürününü mükemmel şekilde
tamamlamak için formüle edilmiştir.

Boyalı yüzeyleri nazikçe parlatır ve
maksimum parlaklık, renk derinliği ve
ayna görünümü kazandırır. Eşsiz doğal
ve sentetik bileşenler, mükemmel wax
korumasını sağlarken parlaklığı yüzeye
hapseder. Tüm parlak boya renklerinde
güvenle kullanılabilir. Lake ve emaye
yüzeyler dahil.

Otomobilin dış VE iç yüzeylerini
nazikçe temizler. Yıkamalar arası, kuş
pisliklerini, kiri ve diğer etkenleri boyalı
yüzeyden temizlemek için ve otomobilin
iç kısımlarının, mekanik aksam,
göstergeler ve ekranlar dahil olmak
üzere, temizliğini korumak için
mükemmeldir!

414 ML. ÜRÜN KODU: MB0214

650 ML. ÜRÜN KODU: MB0322

1,4 LT. ÜRÜN KODU: MB0148

MIRROR BRIGHT™
DERI LOSYONU

MIRROR BRIGHT™
JANT TEMIZLEYICI

Deriyi basit bir adımla temizler ve
korur. Nazik temizleyiciler, zamanla
biriken kiri ve tozu temizlemeye
yardımcı olur. Kakao yağı, jojoba yağı
ve aloenin karışımı, yumuşak ve esnek
görünüm ve his bırakarak deriyi besler.
UV koruyucuları, deriyi en iyi
görünümünü koruması için zararlı
güneş ışınlarına karşı korur.

Tüm jant tiplerini temizlemek için
kesin çözüm. pH dengeli temizleyiciler
ve kuvvetli özel formülü ile zarar
vermeden fren tozunu ve pas
kalıntılarını çözer. Krom, alüminyum,
cilalı, boyalı ve hatta motosiklet
jantlarında mükemmel sonuç verir.

414 ML. ÜRÜN KODU: MB0414

650 ML. ÜRÜN KODU: MB0522

Mirror Bright™ Vinyl & Rubber
Treatment is a versatile treatment for
tyres, dashboards, trim, wheel wells and
even dressing up your engine. This
quality formula does an effective job
cleaning while restoring the original
look and shine, and providing a dark,
rich finish that looks even better than
new. Strong UV protection screens out
the sun’s UV rays to keep your
automobile car ready.
Mirror Bright™ Polishing Paste Wax
provides all the same features,
advantages & benefits as our liquid
Polishing Wax, but in a more traditional
paste form. Use by hand or with a
polisher, the three-in-one cleaning,
polishing & protecting action provides
time savings without compromise. And
just like our liquid wax, it’s safe for all
shiny paint colours & types.

Mirror Bright Cila Şirketi, Frank
Meguiar Jr. tarafından 1901 yılında
mobilyalarda ve yeni arabalarda
yüzeyi mükemmelleştirmek için
kuruldu. Tutku, bugün 110 yıllık
tecrübesi ile, araştırma ve
geliştirmeler ile birlikte
otomobillerin yüzeyini koruyan ve
öne çıkaran özel bir ürün serisi ile
devam ediyor.

