PROFESYONEL

ÜRÜNLER KATALOĞU

Tarihçe

Yü z y ı l ı A ş a n Ü s t ü n Te k n o l o j i

1901’de, Frank Meguiar Jr’ın atölyesinde basit bir mobilya cila laboratuarı ve imalatı olarak başlayan
bu şirket, Meguiar ailesinde dört kuşak boyunca devam edip büyümüştür. Meguiar’s Inc. yüzey
bakım ürünleri konusunda dünyanın önde gelen imalatçılarından biri haline gelmiş ve hemen her
yüzey için yüzeye özel ürünler imal etmiştir.
Frank Meguiar Jr. bile imal ettiği ilk mobilya cilasının 100 yıl sonra bu denli büyüyeceğini hayal
edememiştir. İlk mobilya cilasını imal ettiğinde bir yumurta çırpıcısı kullanmıştır. Daha sonra,
çocuklarının da yardımıyla, bir sonraki günkü siparişleri karşılamak ve evinin masraflarını çıkarmak
için yeterli adette ürün imal eder hale gelmiştir.
Daha ilk şişe mobilya cilasını imal ettiği andan itibaren, Frank Meguiar Jr., pazarda konusunda en
iyi ürün olduğuna kendisinin ikna olmadığı hiçbir ürünü satmamıştır. Bugüne kadar ailesi de aynı
düşünceyle devam ettiği için, Meguiar’s ürünleri Amerika’da en çok satan otomobil cilası olup en
yüksek müşteri sadakatine sahiptir. Meguiar’s ürün yelpazesi dünyada 100’den fazla ülkede ev,
otomobil, tekne, tren, uçak ve daha birçok değişik sektörde pazarlanan 300’den fazla çizik çıkarıcı
pasta, cila, wax, koruyucu ve temizleyiciye sahiptir.

Meguiar’s Inc. Şirket Merkezi, Irvine, California.

Frank Meguiar Jr.’ın kalite ve değer tutkusu, ürünlerin bugünkü kalitesine
de aynı şekilde yansımıştır.

1923’de her aile bireyinin yardım ettiği bir aile şirketiydi. Frank Meguiar Jr. bir önceki
gece imal ettiği ürünlerin tanıtımını ve satışını yaparak evinin masraflarını çıkarırdı.

1936’da bu aile şirketi bir atölyeden yukarıda görülen işyerine taşındı.
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Çizik Çıkarıcı Pastalar
ÇİZİK ÇIKARICI PASTA ( SÜNGER PED )

ÇİZİK ÇIKARICI PASTA (SÜNGER PED)

• Taze boya üzerindeki kusurları sünger ped
ile de giderebilmek için özel olarak formüle
edilmiştir.
• İçerisinde bulunan süper mikro aşındırıcılar,
ürünün kuruma süresinin uzun olmasını 		
sağlar.
• Mükemmel temizleme performansı için 		
minimum sıçrama sağlar ve hızlı silinmeye
olanak verir.
• Hem sulu hem de susuz olarak kullanılabilir.
• Hızlı aşındırma özelliği ile 1200 kum ve üstü
zımpara çiziklerini giderir.

• Taze boya üzerindeki kusurları ve eski boya
üzerindeki çizikleri giderebilmek için özel 		
olarak formüle edilmiştir
• Hem sulu hem susuz olarak kullanılabilir.
• Hızlı aşındırma özelliği ile 1200 kum ve üstü
zımpara çiziklerini giderir.

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI
REF. NO
M-10132EU 945 ml. Polisaj Makinesi
M-10032
(WRFC7 Softbuff Yumuşak Dokulu
Pasta Süngeri)
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ÖLÇÜ KULLANIMI
945 ml. Polisaj Makinesi
(WRFC7 Softbuff Yumuşak
Dokulu Pasta Süngeri)

ULTRA CUT COMPOUND ÇİZİK
ÇIKARICI PASTA
• Özel süper mikro aşındırıcı teknolojiye 		
sahiptir.
• Hızlı aşındırma özelliğiyle 1200 kum ve üstü
zımpara çiziklerini giderir.
• Süper mikro aşındırıcılar mükemmel sonuç
oluşturur.
• Boya üzerinde oluşan çizik, hata, asit 		
yağmuru ve ağır dereceli hare ve 		
hologramları gidermek için idealdir.
REF. NO
M-10501
M-10532

ÖLÇÜ KULLANIMI
3.78 lt. Polisaj Makinesi
945 ml. WRWC8 (W-4000) Yün Pasta
Keçesi

Çizik Çıkarıcı Pastalar
DIAMOND CUT™ 2.0 ÇİZİK ÇIKARICI PASTA

HAFİF ÇİZİK GİDERİCİ PASTA/CİLA

PASTA & CİLA KREMİ

• Süper hızlı aşındıran, az hare oluşturan
bileşime sahiptir.
• High solid boyalar için çözüm : En az 		
harelenmeyle süper hızlı aşındırma.
• High solid kullanan kaporta boya 		
atölyelerinde başarıyla test edilmiştir.
• Az toz oluşturan ve az sıçratma yapan
özel bir formüle sahiptir.
• 1200, 1500 ve 2000 kum finisaj 		
zımpara çizikleri için mükemmel sonuç
veren bir üründür.

• Hafif ve orta seviyedeki kirleri, lekeleri ve
oksitlenmeyi çıkarır.
• En mükemmel oranda aşındırıcı ile saf
ve zengin cila karışımını sağlayarak 		
müşterinizi memnun eden derin 		
bir parlaklık oluşturur.
• Güvenli, Tamponlu Aşındırıcılar™ tüm
yüzey hatalarını boyayı matlaştırmadan
giderir.
• Opak dahil tüm boyalarda güvenle kullanılır.

• Hem pasta hem de cila için kullanılan tek
kimyasal.
• Yüksek Unigrit™ Teknolojisi çiziksiz bir yüzey
oluşturur.
• Kaporta ve boya atölyeleri için özel olarak
tasarlanmıştır.
• Güvenli ve VOC uyumlu bir formüle sahiptir.
• Silikon içermez. Kaporta ve boya		
atölyelerinde güvenle kullanılır.

REF. NO
M-8501

ÖLÇÜ KULLANIMI
REF. NO
3.78 lt. Polisaj Makinesi
M-8301
WRWC8 (W-4000) Yün Pasta Keçesi

ÖLÇÜ KULLANIMI
3.78 lt. Polisaj Makinesi WRFC7
Soft Buff Yumuşak Dokulu
Pasta Süngeri

REF. NO
M-8601

ÖLÇÜ KULLANIMI
3.78 lt. Polisaj Makinesi WRWC8 (W-4000)
Yün Pasta Keçesi
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Hare Gidericiler ve Cilalar
ULTRA FINISHING POLISH HARE
GİDERİCİ CİLA

HARE GİDERİCİ CİLA

HIZLI FİLM CİLA

• Hafif dereceli yüzey hatalarını ve
harelenmeleri tamamen giderir.
• Derin bir yansıma ve yüksek bir
parlaklık oluşturur.
• Yumuşak bir çalışma ve hızlı
silinme sağlar.
• VOC uyumlu formülü sayesinde
her tür boyaya güvenle uygulanır,
çevre dostudur.

• Hare izlerini hızla gideren yüksek
performanslı bir ciladır.
• İnce çizikleri çıkaran özel bir karışıma
sahiptir.
• Hızla ve kolaylıkla uygulanır, kolay silinir.
• Derin bir yeni boya parlaklığı sağlar.
• Islak bir görünüm oluşturur.

• Boya atölyesinde kullanıma olanak
tanıyan bir koruyucudur.
• Hafif ve orta seviyedeki hare izlerini,
oksitlenmeyi ve boyadaki yüzey
hatalarını giderir.
• Derin yeni boya parlaklığı ve uzun bir
koruma sağlar.
• Polisaj Makinesi, orbital makine veya elle
kullanılabilir.
• Kolay silinir ve az toz oluşturur.

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI
M-20501 3.78 lt. Polisaj Makinesi
M-20532 945 ml. WRFF7 Softbuff Yumuşak Dokulu
Cila / Koruyucu Wax Süngeri
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REF. NO
M-8201

ÖLÇÜ
3.78 lt.

KULLANIMI
REF. NO
M-8001
Polisaj Makinesi
WRFF7 Softbuff Yumuşak Dokulu
Cila / Koruyucu Wax Süngeri

ÖLÇÜ
3.78 lt.

KULLANIMI
Polisaj Makinesi
WRFF7 Softbuff Yumuşak Dokulu
Cila / Koruyucu Wax Süngeri

Koruyucu Waxlar
DEEP CRYSTAL COATING

SU TUTMAYAN SENTETİK
KORUYUCU WAX 2.0

Asit yağmuru, çevresel etkiler
ve ince çiziklere karşı üstün
koruma sağlar. Uzun süreli
koruma aynı zamanda yüzeyde
su tutmama (hidrofobik) özelliği
oluşturur. Tek adımlı ve kolay
bir uygulamadır. Ultraviolet
ışınlarına ve ısıya karşı yüksek
dayanıma sahiptir. Neme karşı
dayanımı yüksektir. Eski ve yeni
her araca uygulanabilir. Parlaklık
elde etmek için üzerine cila
uygulaması yapılabilir.

• Yeni sentetik polimer formül, ileri
teknolojili bir boya bakımı ve şimdi
daha uzun süren bir koruma sağlar.
• Yeni Hidrofobik Polimer Teknolojisi
ile yüzeyde suyu tutmama özelliği
oluşturur.
• Sentetik polimerler daha derin,
koyu ve yansımalı sonuç oluşturur.
• İnce çizik ve harelenmeleri
gidererek kusursuz bir sonuç
oluşmasına imkan verir.
• Kaygan ve kolay silinen bir yüzey
oluşturur.

REF. NO		 ÖLÇÜ

REF. NO ÖLÇÜ

M-18802

61 ml.

HAYIR

M-2164

1.89 lt.

M-2116

473 ml.

KULLANIMI

POLYMER SEALANT SIVI BOYA SİLİKONSUZ BOYA
KORUYUCU / WAX
KORUYUCU

• Polimerlerin, silikonlarn ve
• Kolayca uygulanabilir ve
waxların özel karışımından
silinebilir
oluşan formülü sayesinde
• Yüksek teknoloji içeriği
diğer tüm waxları geride
ile silikonsuz, waxlanmış
bırakan çok yüksek parlaklıkta görünüm sağlama için formüle
bir sonuç yaratır.
edilmiştir.
• Tüm boyalı ve vernikli
• Dayanıklı bir cila ve parlak bir
yüzeylerde güvenle
görünüm verir.
kullanılabilir.
• Yeni boyanmış yüzeyin doğal
bir şekilde kürleşmesine imkan
tanır. Boya kuruduktan hemen
sonra uygulanabilir.

REF. NO ÖLÇÜ
El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi), M-2064 1.89 lt.
Orbital Makine, Polisaj Makinesi
WRFF7 Softbuff Yumuşak Dokulu Cila
/ Koruyucu Wax Süngeri
HAYIR

KULLANIMI

REF. NO ÖLÇÜ

El ile (X-3080 Cila Uygulama M-30564 1.89 lt.
Pedi), Orbital Makine, Polisaj
Makinesi WRFF7 Softbuff
Yumuşak Dokulu Cila / Koruyucu
Wax Süngeri
HAYIR

KULLANIMI
El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi),
Orbital Makine Havalı Orbital
Makine, Polisaj Makinesi (WRFF7
Softbuff Yumuşak Dokulu Cila /
Koruyucu Wax Süngeri
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Koruyucu Waxlar
BOYA KORUYUCU WAX

SENTETIK X-PRESS SPREY WAX

YÜZEY TEMİZLEYİCİ/
KORUYUCU WAX

• Ana ürün olan Carnauba
waxın silikon, polimer ve diğer
waxlarla bileşiminden oluşan
bir koruyucudur.
• Boyaya zengin bir görünüm ve
derinlik sağlar.
• Daha önce çizikleri giderilmiş
ve cilalanmış yüzeye parlak bir
koruma sağlar.

Meguiar’s Sentetik X-Press
Sprey Wax, Hidrofobik
Polimer Teknolojisi ™’nin
özel bileşenlerini kullanarak,
dayanıklı, derin ve zengin bir
parlaklık üretir. Kolaylıkla
uygulanır ve hemen silinebilir.
Islak yüzeylere de yüksek
parlaklık kazandırır. VOC
Uyumlu Formül.

• Tek adımda temizleme ve
koruma sağlayan özel formüle
sahip bir waxtır.
• Oksitlenme ve yapışkan kirleri
hızlı ve güvenli bir şekilde
giderir.
• Derin ve zengin bir parlaklık
sağlar.

REF. NO ÖLÇÜ

REF. NO ÖLÇÜ

KULLANIMI

REF. NO ÖLÇÜ

D-15601 3.78 lt.

Sprey (D-20156) ve Silme

M-6601 3.78 lt.. El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi),

M-2601

KULLANIMI

3.78 lt. El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi),
Orbital Makine, Polisaj Makinesi
WRFF7 Softbuff Yumuşak Dokulu Cila /
Koruyucu Wax Süngeri
HAYIR
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(X-2020 Mikrofiber Silme Bezi)

HAYIR

KULLANIMI
Orbital Makine, Polisaj Makinesi
WRFF7 Softbuff Yumuşak Dokulu Cila /
Koruyucu Wax Süngeri

HAYIR

Uygulama Pedleri
YÜN PASTA KEÇESİ

SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU
İNCE PASTA SÜNGERİ

SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU
CİLA SÜNGERİ

• Agresif aşındırma özelliği giderilmesi
kolay tipik bir harelenme oluşturur.
• Ciddi boya hatalarını giderir.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı)
arka yüzeye sahiptir.

• Yün pasta keçesinin WRWC8
(W-4000) bıraktığı harelenmeleri
sünger aşındırma özelliği ile giderir.
• Orta seviyedeki yüzey hatalarını giderir.
• Sünger yapı hava sirkülasyonu
sağlayarak yüzeyin soğumasına
yardımcı olur.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka
yüzeye sahiptir.

• Cilalamaya olanak veren yapısı küçük
yüzey hatalarını giderir.
• Yüksek bir parlaklık oluşturur.
• Sünger yapı hava sirkülasyonu
sağlayarak yüzeyin soğumasına
yardımcı olur.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka
yüzeye sahiptir.

REF. NO ÖLÇÜ
WRWC8 20 cm.
(W-4000)

KULLANIMI
Polisaj Makinesi

REF. NO
WRFC7		

ÖLÇÜ
KULLANIMI
17,5 cm. Polisaj Makinesi

REF. NO
WRFP7

ÖLÇÜ
KULLANIMI
17,5 cm Polisaj Makinesi
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Uygulama Pedleri
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SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU CİLA/
KORUYUCU WAX SÜNGERİ

PED DESTEK DİSKİ

• Özel sünger yapı yüzeye parlaklık katar.
• Haresiz ve yüksek parlaklığa sahip
mükemmel bir yüzey oluşturur.
• Sünger yapı hava sirkülasyonu
sağlayarak yüzeyin soğumasına
yardımcı olur.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı)
arka yüzeye sahiptir.

• 7 ve 8 inch (15 ve 17 cm) Soft Buff polisaj
pedleri için tasarlanmıştır.
• Cırtlı yapısı ile kolay ve hızlı ped
değişimine imkan verir.
• Merkezleme sistemi ile ped dengesini
garantiler.
• 14 mm çap miline sahip tüm polisaj
makinelerine uyumludur.

REF. NO
WRFF7		

REF. NO
ÖLÇÜ
WRBP 14mm 17,5 cm.

ÖLÇÜ
KULLANIMI
17,5 cm. Polisaj Makinesi

KULLANIMI
Polisaj Makinesi

DA Microfiber System
DA ORBİTAL CİLA MAKİNESİ

DA MICROFIBER SİSTEM KİTİ

DA MICROFIBER SYSTEM
ÇİZİK ÇIKARICI PASTA

• Profesyonel Boya Koruma
işini yapanların ve boyahane
teknisyenlerinin en iyi sonucu
alması için tasarlanmıştır.
Profesyoneller tarafından,
profesyonellerin ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirilmiştir.
• Ergonomik formu, hafifliği, çok
rulmanlı olması ve Dijital Tork
Yönetimli hız kontrol elemanıyla
Amerika’da çok tercih edilen bir
ekipman olmuştur.
• Orbital çalışmaya uygun Meguiar’s
sünger ve mikrofiber pedleriyle
beraber bir sistem olarak
kullanıldığında arzu ettiğiniz
sonuçlara ulaşmanız mümkün
olacaktır.

• MT-310 Professional DA
Polisher Profesyonel Orbital
Cila Makinesi
• D-30016 DA Mikrofiber Sistem
Çizik Çıkarıcı Pasta 473 ml.
• D-30116 DA Mikrofiber Sistem
Finishing Wax 473 ml.
• DMC5 DA Mikrofiber Sistem
Pasta Pedi 2 Adet
• DMF5 DA Mikrofiber Sistem Cila
Pedi 2 Adet
• DBP5 5” Ped Destek Diski
• ST-015 Meguiar’s Ürün Çantası

• Aynı anda hem yüzeydeki
• DA Mikrofiber Sistem Çizik
çizikleri giderin; hem de
Çıkarıcı Pasta sonrası uygulama
hareleri yok edin.
için özel formüle edilen DA
Mikrofiber Cila; silikon, polimer
• Yüzeydeki çizikleri, asit
ve carnaubanın karışımı
yağmuru sonrasında oluşan
izleri hızla gidererek yüksek bir sayesinde uzun ömürlü bir
koruma ve derin bir parlaklık
parlaklık oluşturur.
sağlar.
• Kesinlikle hare oluşturmaz,
•
Hızlıca uygulanır ve tek kat
harelenmeleri giderir.
uygulamada kolayca silinebilir.
• Sıçratma yapmaz ve çok
•
Uygulama sonrası sonuçlarına
az ürün tozu bıraktığından
hayran kalacaksınız!
silinmesi çok kolaydır.
• Uygulamanın sonunda
profesyonel uygulama gibi
REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI
sonuç alırsınız.

REF. NO

REF. NO
MT-310 KİT

REF. NO		 ÖLÇÜ KULLANIMI
D-30001 3,78 lt. Orbital Cila Makinesi
D-30016		 473 ml.

HAYIR

DA MICROFIBER SYSTEM
CİLA

D-30101 3,78 lt. Orbital Cila Makinesi
D-30116 473 ml.
HAYIR

MT-310
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DA Microfiber System
DA MICROFIBER SYSTEM
PASTA PEDİ (AGRESİF)

DA MICROFIBER SYSTEM
PASTA PEDİ

DA MICROFIBER SYSTEM
CİLA/WAX PEDİ

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

• DA Mikrofiber Sistem Çizik Çıkarıcı Pasta
için özel olarak tasarlanmıştır.
• Yeni mikrofiber disk teknolojisiyle orta
ölçekli çizikleri hare oluşturmadan giderir.
• Köpük ara taban ile çok daha verimli ve
çok daha güvenli, yüzeyde çizik ve hare
bırakmadan çalışılmasını sağlar.

• DA Mikrofiber Sistem Cila için özel olarak
tasarlanmıştır.
• 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.

REF. NO ÖLÇÜ
KULLANIMI
DMX5 2 Adet 12,5 cm. DA Orbital Cila Makinesi
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REF. NO ÖLÇÜ
KULLANIMI
DMC5 2 Adet 12,5 cm. DA Orbital Cila Makinesi

REF. NO
DMF5		

ÖLÇÜ
KULLANIMI
2 Adet 12,5 cm. DA Orbital Cila Makinesi

DA Microfiber System
DA PASTA SÜNGERİ

DA CİLA SÜNGERİ

DA CİLA/BOYA KORUYUCU
WAX SÜNGERİ

DA PED DESTEK DİSKİ

• Geliştirilmiş sünger teknolojisi ile
orta derece yüzey hatalarını hare
bırakmadan giderir.
• Optimum performans için ideal
• Artan disk ve makine verimliliği
ile ileri seviyede pasta ve cila
performansı sağlar.
• DA Professional Cila Makinesi ve
DBP5 Ped Destek Diski ile kullanım
içindir.

• Geliştirilmiş sünger teknolojisi
ile düşük derece yüzey
hatalarını hare bırakmadan
giderirken ardında parlak bir
yüzey bırakır.
• Optimum performans için
ideal
• Artan disk ve makine
verimliliği ile ileri seviyede
pasta ve cila performansı
sağlar.
• DA Professional Cila Makinesi
ve DBP5 Ped Destek Diski ile
kullanım içindir.

• Geliştirilmiş sünger teknolojisi
ile düşük derece yüzey
hatalarını hare bırakmadan
giderirken ardında ayna gibi
bir yüzey bırakır.
• Optimum performans için ideal
• Artan disk ve makine
verimliliği ile ileri seviyede
pasta ve cila performansı
sağlar.
• DA Professional Cila Makinesi
ve DBP5 Ped Destek Diski ile
kullanım içindir.

• Pürüzsüz bir cila yapmak için
baskıyı homojen olarak dağıtır.
• Düz ve kavisli yüzeyler
üzerinde ideal çalışma için dış
kenarları ayarlanmıştır.
• Cırtlı yapısı ile hızlı ve kolay
disk değişimi.
• Bütün DA Cila makinelerine
uyum.

REF. NO
DFC5		

ÖLÇÜ KULLANIMI
12,5 cm. DA Orbital
Cila Makinesi

REF. NO
DFP5		

ÖLÇÜ KULLANIMI
12,5 cm. DA Orbital
Cila Makinesi

REF. NO
DFF5		

ÖLÇÜ KULLANIMI
12,5 cm. DA Orbital
Cila Makinesi

REF. NO
DBP5		

ÖLÇÜ KULLANIMI
12,5 cm. DA Orbital
Cila Makinesi
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Detaylı Bakım Ürünleri
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YÜZEY TEMİZLEME KİLİ

YÜZEY TEMİZLEME SIVISI

ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ

Yüzeye yapışmış tüm kirleri kolaylıkla çıkarır. Cam
gibi kaygan bir yüzey sağlar. Aşındırıcı özelliği
olmadığından her tür boyada güvenle kullanılır.

Yüzeye hızla püskürtülüp kolayca silinen ve
“Show Car” parlaklığı sağlayan bir üründür.
Boya tamiratının sonucunu veya yüzey hatalarını
değerlendirmek ve kontrol etmek için kullanılır.
Aracı müşteriye teslim etmeden önce kullanmak
için idealdir. Showroom araçları ve cilalanmış
araçları çizmeden mükemmel temizler ve parlatır.

Meguiar’s Çok Amaçlı Genel
Temizleyici tüm iç kısımlarda detaylı
temizlik için kullanılabilir. Üstün
köpük yapısı kirin kalkmasını
sağlarken kumaş yumuşatıcılarının
özel karışımı ve parlatıcılar halı,
kumaş, vinil ve hatta deri yüzeylerin
görünüşünü ve yumuşaklığını artırır.

REF. NO ÖLÇÜ
C-2100 200 gr.’lık kalıp

REF. NO ÖLÇÜ
M-3401 3.78 lt.
M-3416 473 ml.

REF. NO ÖLÇÜ			
KULLANIMI

KULLANIMI
Sprey (D-20100) ve Silme
(X-2020 Mikrofiber Silme Bezi)

KARIŞIM ORANI

Sprey (D-20101) ve Silme 10:1 Hafif lekeler
D-10101 3.78 lt.			
				
4:1 Ağır lekeler

Detaylı Bakım Ürünleri
ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ PLUS

MOTOR TEMİZLEYİCİ

CİLALI ŞAMPUAN

Tüm iç kısımlarda detaylı temizlik için
kullanılabilir. Ağır lastik ve motor lekelerinde,
araç iç temizliğinde ve düşük köpük oranı
ile halı ve döşemelerin temizliğinde de
kullanılabilir. Halıları temizlerken hoş bir koku
ve yapışkan olmayan bir yüzey bırakır. Plastik
ve deri yüzeyler için güvenlidir.

Meguiar’s Motor Temizleyici en
zor yağları bile hızlı bir şekilde
çözebildiğinden beklenenin
üzerinde bir performansa sahiptir.
Hızlı çalışması ve durulama
gerektirmeyen formülü sayesinde
beyaz kalıntı bırakmaz, bitkisel
kokusu konforlu bir çalışma ortamı
sağlar.

Meguiar’s Cilalı Şampuan yağlayıcı
formülü ve özel köpüğü sayesinde
en hassas yüzeyleri bile çizmeden
temizler ve bakımını yapar. Doğa
dostu bakım formülü ile parlaklığı
derinleştirir ve artırır. Oto yıkama
firmaları için ideal ve kaygan bir
yüzey oluşturur.

REF. NO ÖLÇÜ KARIŞIM ORANI

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI KARIŞIM ORANI

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI

D-10401 3.79 lt. 20:1 Genel Temizlik
		
10:1 Orta Derece Lekeler
		
4:1 Ağır Lekeler

D-10801 3.78 lt. Sprey
		
(D-20108)

D-11101 3.78 lt. Yıkama (X-3002		
		
Mikrofiber Yıkama
		
Eldiveni) ve Kurulama
		
(X-2000 Mikrofiber
		
Kurulama Bezi)

10:1 Hafif yağ çözme
4:1 Ağır yağ çözme

KARIŞIM ORANI
128:1
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Detaylı Bakım Ürünleri
CAM TEMİZLEME SIVISI

JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

LASTİK PARLATICI

Cam Temizleme Sıvısı ağır buğu
kalıntılarını, yol kirini, iç yüzeyde oluşan
nikotin tabakasını, böcek ve sinek
kalıntılarını kristal parlaklık ve çiziksiz bir
cam görünümü oluşturarak kolaylıkla
temizler. Konsantre olan bu ürünün her
birinden eşit miktarda on adet karışım
elde edilebilir.

Ağır balata tozlarını hızlı ve verimli olarak
temizleyen ve jantlarınıza profesyonel
görünüm sağlayan bir üründür. Verimli
temizlik ile jantlarda kullanılması tehlikeli
ürünler arasında ince bir çizgi vardır.
Jant Temizleyici ve Parlatıcı kullanıcıya
temizlik ve güven açısından avantaj
sağlar. Olağanüstü parlaklık kazandırır.
Magnezyum ve aluminyum jantlar için
uygun değildir.

VOC uyumlu formülü sayesinde tüm
dış kauçuk ve plastik yüzeylerde derin,
zengin ve uzun ömürlü bir parlaklık
oluşturur. Eski veya yeni, yıpranmış veya
yıpranmamış olsun bu ürün istediğiniz
görünümü sürekli olarak elde etmenizi
sağlar.

REF. NO ÖLÇÜ
D-12001 3.78 lt
		
		

REF. NO ÖLÇÜ
D-14001 3.78 lt.
		

REF. NO ÖLÇÜ
D-16001 3.78 lt
		
		
		

KULLANIMI
KARIŞIM ORANI
Sprey ve Silme
10:1
(D-20120) (X-2020
Mikrofiber Silme Bezi)

KULLANIMI
Sprey
(D-20140)

KARIŞIM ORANI
4:1

KULLANIMI
KARIŞIM ORANI
Sprey (D-20160) Karıştırılmadan
veya Silme
(saf olarak) kullanılır.
(R-30-60-241
Elle Uygulama Pedi)
HAYIR
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Detaylı Bakım Ürünleri
SİLİKONSUZ LASTİK PARLATICI

ÇOK AMAÇLI PARLATICI

Silikona hassas yerlerde performans
ve güzel görünüm isteyen profesyonel
kullanıcılar için mükemmel üründür.
VOC uyumlu formülü sayesinde tüm dış
kauçuk ve plastik yüzeylerde inanılmaz
derin ve zengin bir parlaklık üretir.

Bugüne kadar, su bazlı parlatıcılar
genellikle karıştırılmadan veya 1 : 1
oranında karıştırılarak kullanıldı. Çok
Amaçlı Parlatıcı doğal görünümden
parlağa kadar 4 : 1 oranına kadar
karıştırılabilir. Her tip profesyonel
uygulama için verimli bir parlatıcıdır.

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI
KARIŞIM ORANI
D-16101 3.78 lt. Sprey (D-20161)
Karıştırılmadan
		veya Silme
(saf olarak) kullanılır.
		
(R-30-60-241
Elle
		 Uygulama Pedi)

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI
KARIŞIM ORANI
D-17001 3.78 lt. Sprey (D-20170) 1:1 Yüksek Parlaklık
		
ve Silme
2:1 Orta Parlaklık
		
(R-30-60-241 4:1 Doğal Görünüm
Elle Uygulama Pedi)
		
HAYIR
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Detaylı Bakım Ürünleri
SİLİKONSUZ VİNİL,
KAUÇUK TEMİZLEYİCİ

VİNİL, KAUÇUK TEMİZLEYİCİ /
KORUYUCU

KOKU GİDERİCİ

Ağır kir ve pislik tabakasını çıkaran
kuvvetli bir temizleyicidir. Tüm vinil,
plastik, kauçuk ve üretan yüzeyleri
temizleyen bir üründür. Vinil tavanlara,
tamponlara, plastik kapı panellerine,
otomobil ve tekne iç kısımlarına, valiz ve
mobilyaya uygulanabilir.

Vinil ve kauçuk yüzeyleri temizleyen ve
koruyan kompleks bir formüle sahiptir.
Ultraviolet ışınlara karşı bir koruma
sağlar. Doğal rengi oluşturup yüzeyin
ömrünü uzatır. Geleneksel koruyucularda
olduğu gibi sentetik bir parlaklık değil
zengin ve doğal bir görünüm sağlar.

Ağır kokuları güvenle ve sürekli olarak
giderir. Kokuları kapatmaz tamamıyla
elimine eder. Diğer koku gidericilere
kıyasla, iç kısım ısındığı veya nemlendiği
zaman kokular tekrar ortaya çıkmaz.
Sigara, bozulmuş gıda ve evcil hayvan
kokuları gibi ağır kokuları giderir.

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI
M-3916 473 ml. Sprey veya Silme
		
(X-2020 Mikrofiber Silme Bezi)

REF. NO ÖLÇÜ
M-4001 3.78 lt.
		
		
		

REF. NO ÖLÇÜ KULLANIMI
M-2301 3.78 lt. Sprey

KULLANIMI
KARIŞIM ORANI
Sprey (D-20100) Karıştırılmadan
veya Silme
(saf olarak) kullanılır.
(X-2020 Mikrofiber
Silme Bezi)
HAYIR
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Uygulama Ekipmanları
945 ML.’LİK SPREY ŞİŞELER
Standart Sprey Şişe
Çok Amaçlı Genel Temizleyici
Motor Temizleyici
Cam Temizleme Sıvısı
Jant Temizleyici ve Parlatıcı
Lastik Parlatıcı
Silikonsuz Lastik Parlatıcı
Çok Amaçlı Parlatıcı
Standart Sprey Başlık
Kimyasal Dayanıklı Sprey Başlık

500 ML.’LİK DAĞITICI ŞİŞELER
D-20100
D-20101
D-20108
D-20120
D-20140
D-20160
D-20161
D-20170
D-110516
D-110542

M-105 ETİKETLİ
M-85 ETİKETLİ
M-83 ETİKETLİ
M-86 ETİKETLİ
M-205 ETİKETLİ
M-80 ETİKETLİ
M-21 ETİKETLİ
M-20 ETİKETLİ
M-26 ETİKETLİ
M-66 ETİKETLİ
D-111 ETİKETLİ

D-9916-105
D-9916-85
D-9916-83
D-9916-86
D-9916-205
D-9916-80
D-9916-21
D-9916-20
D-9916-26
D-9916-66
D-9916-111

VERSA-ANGLETM
JANT TEMİZLEME FIRÇASI
• Her türlü jant yüzeyini güvenle
yıkamak ve temizlemek için idealdir.
• Tutma kısmı konforunuza göre
değiştirilerek jantın girintili ve çıkıntılı
her yüzeyine uyum sağlayabilir.
• Süper yumuşak kıllar jant yüzeyini
çizmez.
REF. NO
X-1025
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Uygulama Ekipmanları
ULTRA SAFE JANT
TEMİZLEME FIRÇASI

TOZ ALICI PÜSKÜL

MİKROFİBER KURULAMA BEZİ

• Karmaşık şekilli jantların temizlenmesi
için idealdir.
• Elastik kıllar ve malzemesi sayesinde
en dar ve ulaşılması zor noktaları
temizleyebilirsiniz.
• Ucunda bulunan kauçuk kısım
sayesinde çizilmeyi engeller.

• Her türlü boyalı yüzeydeki tozu yüzeyi
çizmeden temizler.
• Tozu içerisine hapsederek yüzeyden
güvenle kaldırır.
• Açısı ayarlanabilen tutma koluyla her
yüzeyde kolaylıkla kullanılır.

• Mikrofiber teknolojisiyle imal edilmiştir.
• İleri teknolojili sentetik dokusu
sayesinde güvenli, temiz ve çiziksiz bir
kurulama sağlar.
• Sürekli kullanım için yıkanabilir.

REF. NO
X-1160
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REF. NO
X-1180

REF. NO ÖLÇÜ
X-2000 50x75 cm.

Uygulama Ekipmanları
MİKROFİBER SİLME BEZİ

MİKROFİBER YIKAMA ELDİVENİ

YIKAMA KOVASI APARATI

• Mikrofiber teknolojisiyle imal edilmiştir.
• Silme esnasında harelenme yapmaz.
• Geleneksel silme bezlerine göre üç kat
daha emici olduğundan daha temiz 		
ve derin bir parlaklık oluşturur.
• Sürekli kullanım için yıkanabilir.

• Mikrofiber teknolojisiyle imal edilmiştir.
• Ağırlığının 10 katı kadar su emici
özelliğe sahiptir.
• Yumuşak ve dikişsiz olduğundan
yüzeyi çizmez, zaman içerisinde 		
sertleşmez.
• Sürekli kullanım için yıkanabilir.

• Profesyoneller ve araç tutkunları için
üretildi.
• Dairesel ızgara, yıkama kovasının
tabanına tam oturur. Meguiar’s
Mikrofiber Yıkama Eldiveni ile birlikte
kullanım için tasarlanmıştır.
• Grit Guard Yıkama Kovası aparatı
kullanıldığı takdirde, çizikleri ve
harelenmeyi önemli ölçüde azaltır.
• Dairesel ızgaralar, yıkama
eldivenindeki kiri ve atıkları giderir.
• 4 adet çeyrek daire kiri yıkama
eldiveninden izole eder ve kirin
eldivene tekrar yapışmasını engeller.
• Yıkama şampuanı, çok daha uzun süre
temiz kalır.

REF. NO
X-2010

ÖLÇÜ
50x60 cm.

REF. NO
X-3002

REF. NO
X-3003
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Uygulama Ekipmanları
HIGH TECH EL İLE UYGULAMA PEDİ
• Çok yumuşak ve geçirgen olmayan bir
yapıya sahip olduğundan değişik 		
yüzeylerde güvenli ve homojen bir
uygulamaya olanak verir.
• Çamaşır makinesinde yıkanabilir.

REF. NO
R30-60-241
X-3070

19

EVEN COATTM MİKROFİBER
CİLA UYGULAMA PEDİ
• Özel mikrofiber teknolojisine sahip
bu pedler cila ve boya koruma
uygulamasında üstün performans sağlar.
• Uzun ömürlü bir kullanım için
tasarlanmış olup çamaşır makinesinde
yıkanıp kurutulabilir.
• Diğer yüzeylerde de Meguiar’s
ürünleriyle beraber kullanılabilir.
REF. NO
X-3080

Profesyoneller

Tutkumuz

Meguiar’s profesyoneller için 100 yılı aşkın süredir ürün ve
hizmetlerini araştırıp geliştirmektedir. Sektörün değişen
istekleri doğrultusunda ekibimiz günümüzde de yeni teknoloji ve
prosedürler tanıtmaktadır. Otomobil tutkumuz sebebiyle, otomobil
galerileri, kaporta boya atölyeleri ve otomobil tutkunlarının
kusursuz bir yüzey oluşturup koruması için Meguiar’s olarak
gelişmeye devam edeceğiz.

Meguiar’s yılda 4.000’in üzerinde etkinliğe katılmakta ve 1.500’den
fazla otomobil kulübüne destek vermektedir. Neredeyse her
otomobil etkinliği ve müzede Meguiar’s ürünlerinin ödül alan
otomobillerde kullanıldığını görebilirsiniz. Meguiar’s, Amerika’da
SPEED isimli kanalda “Car Crazy Television” ve Car and Driver
Radio istasyonunda “Car Crazy Radio” programlarıyla, www.
carcrazycentral.com internet sitesiyle otomobil tutkunlarına,
koleksiyoncularına ve meraklılarına destek vermektedir.

Horizon A.Ş
Şerifali Mah. Kale Sk. No: 25 / 2 Almina Plaza Ümraniye – İSTANBUL
Tel: (0216) 523 94 60
Faks: (0216) 523 94 64
www.meguiars.com.tr

Ürünler ve fiyatları hakkında güncel bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Horizon A.Ş. ürün ve fiyat değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

