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Spoštovani Gospod / Gospa, Spoštovani Partner,
Ena stvar, katero si vsi delimo je ljubezen in strast do naših jeklenih konjičkov. Zato sem zelo zadovoljen, da
vam lahko povem, da je družinsko podjetje Wuerth, s svojimi kakovostnimi izdelki že desetletja pomemben
partner v avtomobilski industriji. Na to tradicijo se lahko ozremo s ponosom in v vseh teh letih nikoli nismo
izgubili pogleda na vaše potrebe. Nenehno smo razvijali in še razvijamo naše izdelke in storitve, da bi s tem
strast spremenili v dodano vrednost.
Strast potrebuje nego! Prav zato smo si prizadevali, da bi vam omogočili pripravo vozil na še enostavnejši in
privlačnejši način. Rezultat: Nova Wuerth Perfection Line; skrbno izbrana paleta izdelkov, ki ponujajo izjemno
zmogljivost v kombinaciji z visoko Wuerth kvaliteto!
Tudi vi lahko zdaj izkoristite to priložnost in vašemu podjetju dodate širino pri profesionalni pripravi vozil.
Wuerth Perfection Line vam ponuja ne le odlične izdelke, ampak tudi, zahvaljujoč svojim storitvam in ciljni
tržni podpori, dodano vrednost pri ustvarjanju popolnega koncepta.
Prepričani smo, da bomo s tem velikim korakom zadovoljili naše - in še pomembneje - vaše povpraševanje po
odličnih rezultatih. Oglejte si našo novo linijo za pripravo vozil in znova odkrijte svojo strast do priprave vozil.
Prijazni pozdravi,
Vaš,

WÜRTH PERFECTION LINE

Patric Sattler
Vodja Avto divizije

passion needs care
3

4

Popoln sijaj
Popolnost je stvar podrobnosti. Wuerth Perfection Line vam za vsako stopnjo

1 I ZUNANJA OBDELAVA

čiščenja in priprave vaših vozil ponuja popoln izdelek - prepustite se navdihu!
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osnova za popolno
čistočo je intenzivno
predčiščenje

Napovejte vojno ostankom insektov!
Napršite Odstranjevalec insektov na želeno območje
in pustite, da opravi svoje delo.

Pregled
Za popoln rezultat čiščenja, je pomembno najprej oceniti trenutno stanje površine.
Priporočamo, da vozilo najprej sperete z veliko vode, da odstranite grobo umazanijo. Šele
nato se lahko osredotočite na dejansko delo - ocenjevanje problematičnih področij.
Na tej stopnji dokumentirajte stanje vozila - kot dokazilo za stranko in kot
kontrolni seznam za naslednje korake čiščenja.

Predčiščenje problematičnih področij
Ostanki insektov
Prednji del vozila in zlasti vetrobransko steklo sta pogostokrat tarči insektov. Te trdovratne
madeže, ki se s pomočjo sončne svetlobe zapečejo v površino, je z običajnim pranjem vozila
nemogoče odstraniti. Učinkovito rešitev za predčiščenje takšnih površin in področij zagotavlja
naš Odstranjevalec insektov*I Art.-Št. 0893 470.
*Na voljo v različnih pakiranjih:
5 litrov I Art.-Št. 0893 470 5
20 litrov I Art.-Št. 0893 470 20
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NASVET
Za še hitrejše doseganje učinkovitega rezultata
priporočamo uporabo naše inovativne Clay Serije,
ki jo najdete na straneh 8 in 9. Ta združuje čistilno
moč trde gline s prednostmi uporabe blazinic, gobic,
rokavic in krp!

Preprost način za odstranjevanje katranskih madežev,
površinske rje in drevesne smole
Katranski madeži
So eni najgrših madežev, še posebej na stranskih pragovih in platiščih - in še posebej na vozilih
svetlejših barv. Za ta namen uporabite Odstranjevalec katrana*I Art.-Št. 0890 26 005,
a mu dajte čas, da na želeni površini prične učinkovati.
*Na voljo v različnih pakiranjih:
300ml I Art.-Št. 0890 26

Površinska rja
Wuerth Odstranjevalec površinske rje I Art.-Št. 0890 130 odstranjuje površinsko rjo
s karoserije. Preprosto nanesite tekočino na površino in pustite delovati največ tri minute, nato
površino temeljito sperite z vodo.

Drevesna smola
Odstranite trdovratne ostanke in ostanke drevesne smole. Željeno površino brišite s krpo,
namočeno v Odstranjevalec drevesne smole I Art.-Št. 0890 21 005, ali pa ga
napršite neposredno na površino in pustite da začne delovati. Nato očistite z mikroaktivno
krpico ali gobo.
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Novo!

popolna inovacija v boju proti
trdovratni umazaniji
Nove gobice, rokavice in blazinice Clay serije.
Nova, inovativna Clay serija nadomešča običajno uporabo glinenega plastelina. Ta serija združuje
čistilno moč trde gline s prednostmi uporabe blazinic, gobic, rokavic in krp! Ti izdelki vam omogočajo
hitro in nežno čiščenje površine - popolna priprava za naslednjo fazo izpiranja in poliranja.
Clay Podloga I Art.-Št. 0585 300 150
Clay Rokavica I Art.-Št. 0585 300 210
Clay Krpa I Art.-Št. 0585 300 320
Clay Gobica I Art.-Št. 0585 300 110

Pred, med in po uporabi:
Najučinkovitejše predčistilne rezultate
dosežete z izdelki iz Clay serije, ki
združujejo čistilno moč trde gline s
prednostmi blazinic, rokavic, gobic in krp.
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Naj gre za blazinico, rokavico, čistilno
krpo ali gobo:
Čiščenje z izdelki z glinasto prevleko zahteva,
da je površina mokra, in s tem omogoča gladko
drsenje in optimalno odstranjevanje umazanije.
Priporočamo uporabo vode ali zelo razredčenega
Čistila R1*I Art.-Št. 0893 125 005, ki ga
med postopkom nanašamo s pomočjo ročne pršilke
in s tem zagotovimo stalno vlažnost površine.
*Na voljo v različnih pakiranjih:
20 litrov I Art.-Št. 0893 125 020
60 litrov I Art.-Št. 0893 125 060
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Kot nove:
Po končanem pranju vozila so platišča kot nova; brez
kakršnekoli umazanije.

Premium Čistilo za platišča
odstranjuje trdovratni zavorni prah:
Enostavno napršite vsebino na platišča in
bodite pozorni na spremembe- čistilo je
opravilo svoje delo, ko se obarva v rdečo.
Zelo umazana platišča zahtevajo dodatno
čiščenje s krtačo in spiranje s čisto vodo.
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platišča v polnem
sijaju
Zavorni prah
Tdovratni zavorni prah je najpogostejši problem na platiščih, toda tudi druge vrste umazanije kvarijo
celoten videz vozila in zahtevajo posebno obravnavo. Ker so površine platišč v zadnjih letih postale vse
bolj zahtevne, priporočamo Čistilo za platišča PREMIUM*I Art.-Št. 0893 476 500.
Ne vsebuje nobenih kislin in je zato idealen za čiščenje vseh vrst platišč.
*Na voljo v različnih pakiranjih:
5 litrov I Art.-Št. 0893 476 505
20 litrov I Art.-Št. 0893 476 520

Barvni indikator tudi vizualno prikaže optimalni čas, ki je potreben, da čistilo opravi svoje delo.
Za izboljšanje učinkovitosti čiščenja težje umazanije, priporočamo uporabo naše Krtače za platišča I
Art.-Št. 0891 350 211.

NASVET
Zaščiti in da sijaj: Pena za pnevmatike
Počakajte, da zaključite s pranjem in nego
avtomobila nato pa nanesite – Peno za gume
I Art.-Št. 0890 121 in ji pustite delovati. Nekaj
zaporednih nanosov bo dalo vašim pnevmatikam
nov sijaj. Nato jih obrišite s krpo.
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pripravljalna dela so
končana – čas je za
pranje vozila
Klasično pranje vozil po intenzivnem predčiščenju vključuje avtošampon, vedro,
Rokavico za čiščenje I Art.-Št. 0899 710 005 in veliko vode. Ko je govora o
šamponu, priporočamo Autoshamtwo*I Art.-Št. 0893 010 0. Čisti in ščiti lak v
enem - popolna rešitev za tiste, ki si želite vidne rezultate, služi pa tudi kot priprava za
poliranje.
*Na voljo tudi v pakiranju:
5 litrov l Art.-Št. 0893 010 05.
Kot alternativa za Autoshamtwo, naš Avto šampon:
1 liter l Art.-Št. 0893 012 0
5 litrov l Art.-Št. 0893 012 05

NASVET
Najprej operite vozilo v majhnih korakih od
zgoraj navzdol z uporabo rokavice za
čiščenje in veliko vode. To preprečuje, da bi se
umazanija razširila po delih avtomobila ali jih
celo opraskala.
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Pranje in voskanje v 1:
Wuerth “Autoshamtwo” združuje dva delovna koraka
v enega!

Čiščenje vetrobranskega stekla
Za popolno vidljivost vam priporočamo Aktivno čistilo za steklo*I Art.-Št. 0890 25. Visoko
koncentrirane sestavine se aktivirajo s penjenjem mehurčkov, kar zagotavlja odlično čistilno moč in
prijaznost do materiala.
*Na voljo v različnih pakiranjih:
5 litrov I Art.-Št. 0890 25 05
20 litrov I Art.-Št. 0890 25 20

Sušenje
Vodo z večje površine lahko odstranite s pomočjo Brisalne gume z ročajem I Art.-Št. 0891 350
205, za brisanje pa priporočamo Usnjeno krpo I Art.-Št. 0899 700 630 in, posebej za steklo,
Mikroaktivno krpico I Art.-Št. 0899 900 150 ki za seboj ne pušča nobenih sledi.
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KRALJEVA PRIPRAVA –
POPOLNA BARVA VOZILA
Da bi bila priprava vozil za poliranje in zaščito čim lažja, vam nudimo največjo možno
inovativnost: Veselite se novih, še močnejših in popolnoma usklajenih izdelkov Wuerth
Perfection Line in ponovno odkrijte svojo strast do sijočih rezultatov!
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P10

P20

Večje praske
Zelena blazinica ali ovčja koža

Večje praske
Modra blazinica ali ovčja koža

Pomarančasta koža
Zelena blazinica ali ovčja koža

Srednje praske
Modra blazinica ali ovčja koža

P55
Roza

P30

Hologram
Oranžna blazinica ali ovčja koža

Hologram
Valovita polirna blazinica

Zaščita barve
Navadna ali valovita polirna blazinica

Izberite pasto in blazinico, ki sta
za vas v danem trenutku primerni
in enakomerno nanesite na
površino. Prednosti naših novih
blazinic boste občutili vsakič, ko
jih boste uporabljali!
Ujet prah
Zelena blazinica ali ovčja koža

Rahle praske
Modra blazinica ali ovčja koža

Rahle praske
Modra blazinica
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Novo!

nova generacija naših
polirnih blazinic –
izdelane za maksimalno
učinkovitost
1 Umerjena površina (mreženje)
Umerjanje poveča površino naših polirnih blazinic, kar omogoča veliko večje zajemanje paste.
Posledično, to pomeni večje odstranjevanje umazanije in daljšo življenjsko dobo abraziva.
Vaša prednost: maksimalna moč in minimalna obraba.

1

2

2

Centrirnost
Večina naših polirnih blazinic vsebuje luknjo za hitro, priročno in popolno centrirnost.
Vaša prednost: enakomerni polirni rezultati po celotni obdelovalni površini.

3

Pena z odprtimi porami
Vse naše polirne blazinice so izdelane iz visoko kakovostne pene z odprtimi porami.
Kombinacija odprtih por in umerjene površine, med procesom poliranja odlično izloča toploto.
Vaša prednost: optimalno odstranjevanje umazanije v kombinaciji z nizko
temperaturo
3
4

Zaobljeni robovi
Naše polirne blazinice se zaradi zaobljenih robov prilagodijo vsem delom vozila. Zahvaljujoč
prilagodljivi geometriji, barve ne moremo opraskati.
Vaša prednost: Fleksibilnost na kateremkoli delu vozila, katerekoli oblike.
4
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preprostost, ki jo lahko
občutite – spoznajte naše
nove 3v1 diske za
poliranje
Polirni disk 3v1
Polirni disk, idealen za profesionalno uporabo: z le enim diskom lahko uporabljate vse 3 dimenzije naših polirnih blazinic. To vam omogoča še posebej hitro in učinkovito delo - tudi z različnimi
velikostmi polirnih blazinic. Vaša prednost: enostavna uporaba, hitrejši rezultati, dodana vrednost.

kmalu na
voljo

3V1
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NOVO!
Večje praske
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Pomarančasta koža

Ujet prah

popolna ekipa
proti praskam

nova
oblika

Polirna pasta P10
Visoko abrazivna, hitro učinkujoča polirna pasta za takojšnjo odstranitev prask in odrgnin. V
kombinaciji z našimi zelenimi polirnimi blazinicami, vam ponuja popoln rezultat!
Polirna pasta P10, 250 g I Art.-Št. 0893 150 012
Polirna pasta P10, 1 kg I Art.-Št. 0893 150 010

Serija zelenih polirnih blazinic
Trde polirne blazinice za maksimalno odstranjevanje umazanije v kombinaciji z minimalnim
kopičenjem toplote.
Vaša prednost: Nežna obdelava tudi tam, kjer so praske in odrgnine globoke.
Zelena blazinica 90 x 25 mm I Art.-Št. 0585 025 090
Zelena blazinica 145 x 25 mm I Art.-Št. 0585 025 145
Zelena blazinica 170 x 25 mm I Art.-Št. 0585 025 170
Alternativa
Bela Ovčja koža 80 mm I Art.-Št. 0585 23 80
Bela Ovčja koža 125 mm I Art.-Št. 0585 235
Bela Ovčja koža 150 mm I Art.-Št. 0585 195
Premium Črna Ovčja koža 135 mm I Art.-Št. 0585 135
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NOVO!
Večje praske
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Srednje praske

Rahle praske

Odlična rešitev za manjše
praske in odrgnine

nova
oblika

Polirna pasta P20
Zmerno abrazivna, visoko sijajna polirna pasta za učinkovito popravilo barve. V kombinaciji z
našimi modrimi polirnimi blazinicami lahko učinkovito odstranite Rahle praske in odrgnine, da
dobite popolno, gladko površino.
Polirna pasta P20, 250 g I Art.-Št. 0893 150 022
Polirna pasta P20, 1 kg I Art.-Št. 0893 150 020
Polirna pasta P20, 5 kg I Art.-Št. 0893 150 025
Serija modrih polirnih blazinic
Srednje trde polirne blazinice za dobro odstranjevanje umazanije v kombinaciji z minimalnim
kopičenjem toplote.
Vaša prednost: izmerjena trdota, maksimalna popolnost.
Modra blazinica 90 x 25 mm I Art.-Št. 0585 027 090
Modra blazinica 145 x 25 mm I Art.-Št. 0585 027 145
Modra blazinica 170 x 25 mm I Art.-Št. 0585 027 170
Alternativa
Bela Ovčja koža 80 mm I Art.-Št. 0585 23 80
Bela Ovčja koža 125 mm I Art.-Št. 0585 235
Bela Ovčja koža 150 mm I Art.-Št. 0585 195
Premium Črna Ovčja koža 135 mm I Art.-Št. 0585 135

Polirna pasta P55
Innovativna kombinacija za hitre rezultate. Omogoča obdelavo barvanih površin s poliranjem in
zaščito v enem koraku.
Polirna pasta P55, 250 g I Art.-Št. 0893 150 056
Polirna pasta P55, 1 kg I Art.-Št. 0893 150 055
Polirna pasta P55, 5 kg I Art.-Št. 0893 150 058
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Novo!
Hologrami
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popolni dvojec za
dolgotrajno zaščito

nova
oblika

Polirna pasta P30
Visoko sijajna, končna pasta za trajno odstranitev prask in hologramov na vozilih temne barve.
Za poliranje vaših vozil do maksimalnega sijaja jo uporabite v kombinaciji z našimi oranžnimi
polirnimi blazinicami - vaše stranke bodo navdušene!
Polirna pasta P30, 250 g I Art.-Št. 0893 150 032
Polirna pasta P30, 1 kg I Art.-Št. 0893 150 030

Serija oranžnih polirnih blazinic
Srednje trde polirne blazinice za dobro odstranjevanje umazanije v kombinaciji z minimalnim
kopičenjem toplote.
Vaša prednost: izmerjena trdota, maksimalna popolnost.
Oranžna blazinica 90 x 25 mm I Art.-Št. 0585 026 090
Oranžna blazinica 145 x 25 mm I Art.-Št. 0585 026 145
Oranžna blazinica 170 x 25 mm I Art.-Št. 0585 026 170
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NOVO!
Zaščita barve
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Rahle praske

Hologrami

naši predlogi za
dolgotrajno zaščito
Roza pasta za zaščito lakiranih površin
Popolen zaključek - dolgotrajna visokosijajna zaščita. Gladi tudi najbolj fine teksture v barvi in
za seboj pušča zrcalno površino. Zagotavlja tudi dolgotrajno zaščito proti vremenskim vplivom,
praskam povzročenim s strani krtač v avtopralnicah in drugim okoljskim vplivom. Popolen rezultat je
zagotovljen, ko jo uporabljamo v kombinaciji z našim črnim polirnim diskom*!
Roza pasta za zaščito lakiranih površin, 250 g I Art.-Št. 0893 011 250
Roza pasta za zaščito lakiranih površin, 1 kg I Art.-Št. 0893 011 01
Roza pasta za zaščito lakiranih površin, 5 kg I Art.-Št. 0893 011 05
Alternativa:
Polymer površinska zaščita I Art.-Št. 0893 158 or Površinska zaščita s sijajem za lakirane površine I Art.-Št. 0893 012 301

nova
oblika

NASVET
Priporočamo uporabo našega IPA Čistila I
Art.-Št. 0893 223 500 kot kontrolni sprej pred
nanosom zaščite.

Črni polirni disk
Ergonomična oblika iz zelo fine pene, za učinkovito zaščito lakiranih in plastičnih površin.
Vaša prednost: Obdelujete lahko tudi težje dostopna mesta.
Črni polirni disk 130 x 50 mm I Art.-Št. 0585 281 130
Oranžni polirni disk
Manualna rešitev za vse paste. Popolna ergonomska oblika, izdelana iz trdne, a fine pene za delo
z vsemi pastami. Vaša prednost: Disk za vse paste!
Oranžni polirni disk 130 x 50 mm I Art.-Št. 0585 261 130
Alternativa:
Valovita polirna blazinica I Art.-Št. 0585 28 130
Ovčja koža Premium, Črna 135 mm I Art.-Št. 0585 135
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izjemna moč:
okrijte naš novi ekscentrični
polirni stroj
Novi ekscentrični polirni stroj EPM 160-E je idealen za odstranjevanje
hologramov in poškodb z barvnih površin. V popolnoma prenovljeni,
kompaktni izvedbi s tekočim delovanjem in nizko ravnjo hrupa, posebej
zasnovan za profesionalce kot ste vi! Prepričajte se sami - ne bo vam žal!
Ekscentrični polirni stroj EPM 160-E I Art.-Št. 5707 500 0
Alternativa:
Polirni stroj P200-E I Art.-Št. 0702 4530
Dodatni artikli:
Nastavek za poliranje M14, 80mm I Art.-Št. 0586 01 80
Nastavek za poliranje M14, 125mm I Art.-Št. 0586 01 125
Nastavek za poliranje M14, 150mm I Art.-Št. 0586 01 150

Novo!
26

Stroj izdelan da vas navdihne - občutite ga!

Moč: 1,010 W
Učinkovitost: 8 mm polirni hod za visoko učinkovitost
Prilagodljivost: Nastavljiva hitrost 160–480 rpm
Konstantna hitrost: Tacho generator ohranja enako
hitrost vrtenja, tudi ko je stroj pod obremenitvijo
Varnost: Restart - zaklep, zaščita pred
preobremenitvijo in nadzor temperature

Polirna blazinica se zaradi velcro adhezijskega sistema enostavno namesti na podložni disk. Pred
samim začetkom poliranja namestite pasto na blazinico. Zaradi pametnega zagona, ki omogoča
disku mehak začetek vrtenja z nizkimi obrati, se pasta obdrži na blazinici in ne poškropi okolice. Stalni
pogon zagotavlja visok navor tudi pri nizkih hitrostih, kar vam omogoča enakomerno delo in površino
brez hologramov - še pred zaključevanjem.
Integriran zaklep vretena, omogoča neutrujajoče in neprekinjeno delo. Zaradi ergonomskega ročaja,
katerega lahko po potrebi tudi odstranite, je delo natančno in enostavno. EPM 160-E je idealen za
uporabo na temperaturno-občutljivih premazih, saj je delovna temperatura zelo nizka. Občutite strast
do popolnosti, ki jo skriva v sebi - navdušeni boste nad rezultatom!
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Popolna nega
Za vsako vrsto umazanije potrebujete pravi izdelek. Wuerth Perfection Line

2 I NOTRANJA OBDELAVA

vam ponuja celotno ponudbo za popolno notranjo obdelavo - izjemna
kvaliteta za enostavno in učinkovito nego notranjosti vašega vozila.
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Osnovno čiščenje z Aktivnim Čistilom zagotavlja
vidne rezultate. A za posebne površine, kot so
armatura, vetrobransko steklo, ogledala in zasloni,
priporočamo uporabo posebnih čistil iz Wuerth
Perfection Line. Te lahko najdete na naslednjih straneh.

osnovno čiščenje in nega:
z aktivnim čistilom in tekočino
za nego plastičnih delov
Prvi korak pri notranjem čiščenju je grobo odstranjevanje umazanije in prahu. Sedeže in prostor
za noge je potrebno pred vsakim čiščenjem posesati, da odkrijemo možne madeže posušene
vode ali zamazanost. Dokumentirajte vsak korak vašega dela - za vaše stranke. Ne začenjajte z
intenzivnim čiščenjem, dokler niste opravili vseh zgoraj opisanih korakov!

Globoko čiščenje in nega
Idealna notranja obdelava združuje čiščenje in nego v enem. Optimalna rešitev je naše
Aktivno Čistilo I Art.-Št. 0893 472. Izdelek zagotavlja popolno kombinacijo obeh korakov: Globoko čiščenje in nego - prihranek časa in denarja. Za čisto površino in steklo, napršite
Aktivno čistilo na mikroaktivno krpo in enakomerno obrišite želeno mesto.
Alternativa:
Čistilo za notranjost vozila, 1 liter I Art.-Št. 0890 120
Čistilo za notranjost vozila, 5 litrov I Art.-Št. 0890 120 5

Težave v območju vrat
Vratni pragovi so najbolj obremenjeni deli notranjosti vozil. Poleg umazanije, ki se nabira na njih,
so tudi najpogostejša tarča prask in odgrnin. Za dolgotrajno osvežitev barve, vam priporočamo
uporabo Tekočine za nego plastičnih delov*I Art.-Št. 0893 285. Z uporabo tega
izdelka boste z lahkoto odstranili trdovratno umazanijo in vašim pragovom povrnili čist videz.
*Na voljo v različnih pakiranjih:
5 litrov I Art.-Št. 0893 285 5
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Naš Sprej za nego in čiščenje armatur je
odlična rešitev. Enostavno ga napršite na mikroaktivno
krpo in obrišite armaturo in njene komponente.
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posebno čistilo za steklene
površine, zaslone in
artmaturo

Okna in ogledala se najbolje očisti z okolju prijaznim
čistilom za steklo in mikroaktivno krpo.

Naš Sprej za nego in čiščenje armatur*| Art.-Št. 0890 222 1 je ustvarjen za učinkovito odstranjevanje umazanije in hkratno nego armature. Osveži barvo, ji daje mat videz in se
ponaša z antistatičnim učinkom, ki ščiti armaturo pred umazanijo.
*Dobavljivo tudi v sledečih pakiranjih:
20 litrov| Art.-Št. 0890 222 20

Praktični Čistilni robčki*| Art.-Št. 0890 150 so zelo primerni za čiščenje zaslonov, tipk in
gumbov občutljivih na dotik. Delujejo anti-statično in za seboj ne puščajo sledi.
* Čistilni robčki - Refill | Art.-Št. 0890 150 1

Čistilo za steklo*| Art.-Št. 0890 220 01 posebej primerno za čiščenje vzvratnega
ogledala in vetrobranskega stekla. Odstranjuje sledi odtisov, prah, ostanke nikotina in ostale
nečistoče. Najbolje ga je uporabiti s suho, fino mikroaktivno krpo.
*Dobavljivo tudi v sledečih pakiranjih:
5 litrov| Art.-Št. 0890 220 02

NASVET
Priporočamo uporabo naših mikroaktivnih krp, saj
v kombinaciji z našimi čistili zagotavljajo optimalen
rezultat.
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Novo!
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Daje edinstven občutek in deluje na
edinstven način:
Preizkusite novi čistilni plastelin za odstranjevanje
umazanije .
Očisti tudi težko dostopna mesta, kot so npr.:
ventilacijske reže.

naš reševalec problemov –
preizkusite plastelin za
odstranjevanje umazanije
še danes!
Vsi jih poznajo in vsi jih sovražijo: Deli umazanije v težko dostopnih, a vidnih mestih.
Pri Wuerthu smo jim napovedali vojno, z našim Čistilnim plastelinom! Preverjeno ubija
bakterije in umazanijo. Plastelinast gel si izbori pot tudi v težko dostopna mesta in
pobere umazanijo. Za seboj ne pušča niti umazanije, niti sledi - poizkusite ga! Za
večkratno uporabo: Na voljo je v kozarčku ali vrečki, ki jo je mogoče zatesniti.
Plastelin za odstranjevanje umazanije, 150 g I Art.-Št. 0890 900 150
Plastelin za odstranjevanje umazanije, 100 g I Art.-Št. 0890 900 100
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NASVET: Top Gun ima sesalni učinek,
ki vam omogoča, da umazanijo pobere
neposredno iz tkanine.
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spoznajte odstranjevalca
tkaninskih madežev
Sledovi vode na sedežih
Odstranite grobo umazanijo s sesalnikom, globlje madeže pa z našim Univerzalnim čistilom
R1*I Art.-Št. 0893 125 005. V tem primeru, napolnite Top Gun I Art.-Št. 0891 703
140 ali Sesalec za globinsko čiščenje I Art.-Št. 0701 110 0 z R1 čistilom, za nadaljnjo
profesionalno čiščenje notranjosti vašega vozila. Bodite pozorni na mešalno razmerje čistila in
vode, ter potreben čas za učinkovanje.
*Na voljo tudi v pakiranju:
20 litrov | Art.-Št. 0893 125 020
60 litrov | Art.-Št. 0893 125 060

Mast, olje in drugi madeži na sedežih iz tkanine
Naš Odstranjevalec madežev I Art.-Št. 0890 211 00 vsebuje topila in tako s tkanin
enostavno odstranjuje katran, olje, maščobo in druge madeže. Vrhunec: za seboj ne pušča
nobenih sledi! Uporabite ga v kombinaciji z mikroaktivno krpico ali Polirno krpo I Art.-Št.
0899 811.

Lasje, dlake, vlakna
Ščetka na koncu poskrbi za tiste dele, ki jih sesalnik zgreši. Dlake, lasje, vlakna in druge manjše
nečistoče, ki ležijo globoko v tkanini, lahko ponavadi odstranimo le z uporabo Ščetke za
čiščenje tkanine I Art.-Št. 0891 350 500. Posebne, grobe najlonske ščetine v trenutku
odstranijo nečistočo s tkanine. Ščetka je primerna tako za suho kot mokro čiščenje.
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popolna nega usnja in
impregnacija
Čiščenje in nega usnjenih sedežev
Tekočina za nego usnja I Art.-Št. 0893 012 9 se najbolje obnese, ko jo
na usnjene sedeže nanesemo v krožnih gibih s pomočjo mikroaktivne krpe. Redna
uporaba ohranja svežino usnja in mu daje najboljšo zaščito pred zunanjimi vplivi.

Impregnacija
Sprej za impregnacijo I Art.-Št. 0893 032 100 je posebej primeren za
impregnacijo kabrioletskih streh. Poleg zaščite pred vodo, hkrati povečuje življenjsko
dobo tkanine.

NASVET
Impregnacijski sprej je odličen tudi za nego
predpražnikov, saj jih ščiti pred umazanijo in
vodo, ki jo prinesemo na svojih čevljih.
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Popolna kvaliteta
Je 100 % kvaliteta pomembna za vas tudi ko je govora o dodatnih izdelkih?

3 I DODATNI IZDELKI

Potem ste na pravem mestu- Na sledečih straneh, vam predstavljamo nekaj
izdelkov, katere boste vedno znova potrebovali pri pripravi vozil.
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ročne pršilke
Ročna pršilka
Robustna zasnova: prozorna pršilka, odporna
na lomljenje
Natančno doziranje: merilna lestvica
Takojšnja prepoznava: prostor za namestitev
identifikacijske nalepke
1 liter | Art.-Št. 0891 502 003

NASVET
Poseben sistem pršilke omogoča pršenje v
kateremkoli položaju. Odličen za delo tudi v
navpičnem položaju in pod kotom

360°

360° Ročna pršilka
Enostavna uporaba: ergonomična pršilna
glava in dolg sprožilec
Prilagodljiv pritisk: Regulirna izhodna šoba,
do 15 barov pritiska
Robustna zasnova: prozorna pšilka, odporna
na lomljenje, v 0.5 literski izvedbi z lestvico s
100ml korakom
Takojšnja prepoznava: prostor za namestitev
identifikacijske nalepke
500 ml I Art.-Št. 0891 502 360
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360° Ročna tlačna pršilka
Ročna tlačna pršilka za profesionalno delo, omogoča
neprekinjeno škropljenje v kateremkoli položaju.
Maksimalna prilagodljivost: zanesljivo delo, tudi v
navpičnem položaju ali pod kotom
Dobra stabilnost: robustna oblika in konusna oblika
Takojšnja prepoznava: prostor za namestitev
identifikacijske nalepke
1 liter I Art.-Št. 0891 503 360

Ročna tlačna pršilka
Enostavna uporaba: ergonomična ročna pršilka z
dolgim sprožilcom
Dobra stabilnost: robustna oblika in konusna oblika
Takojšnja prepoznava: prostor za namestitev
identifikacijske nalepke
1 liter I Art.-Št. 0891 503 001
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osebna
zaščita
Čepki za ušesa X-100
Vedno zaščiteni: visoka stopnja izolacije
Vedno odzivni: odlično prepoznavanje govora
Vedno udobni: zelo udobni za nošenje
50 parov I Art.-Št. 0899 300 342
200 parov I Art.-Št. 0899 300 331

Čepki za ušesa na vrvici X-100
Vedno pri roki: vedno za vratom, zahvaljujoč vrvici
Vedno zaščiteni: visoka stopnja izolacije
Vedno odzivni: odlično prepoznavanje govora
Vedno udobni: zelo udobni za nošenje
100 kosov I Art.-Št. 0899 300 332
Zaščitna nitrilna rokavica za enkratno
uporabo (Črna)
Brez pudra – idealna za polirna opravila
100 kosov I S I Art.-Št. 0899 470 100
100 kosov I M I Art.-Št. 0899 470 101
100 kosov I L I Art.-Št. 0899 470 102
100 kosov I XL I Art.-Št. 0899 470 103
100 kosov I XXL I Art.-Št. 0899 470 104
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Podloga za kolena
Praktična: zahvaljujoč ergonomičnemu držalu
Odporna: na olje, bencin in čistilo za zavore
Enostaven material za čiščenje: obrišite s krpo
D x Š x V: 480 mm x 320 mm x 36 mm
Art.-Št. 0899 500 210

čiščenje in nega
rok

Dozirni sistem za milo za roke
Prihranek prostora: lahko se namesti na steno ob umivalniku
Praktičen: Črpalka zaradi pametnega sistema takoj ob pritisku dozira
milo na roke
Natančna: optimalna količina mila v enem doziranju

Milo za roke - PLUS
Nežen: pH-nevtralen in brez mil
Močan: čisti vse vrste nečistoč in preprečuje draženje
kože
Vsestranski: odstrani srednjo do težjo umazanijo
Dermatološko testiran

Ščetka za roke in nohte
Robustna: zahvaljujoč voskani površini, se leseni del ne
razbarva
Močna: odstrani tudi trdovratnejšo umazanijo
Nežna: Ščetine izdelane iz naravnih las, za nežno
uporabo na posebno občutljivih delih rok

4 litri I Art.-Št. 0893 900 0

Art.-Št. 0891 350 510

Art.-Št. 0891 901
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čistila in čistilni
dodatki
Čistilo za zunanje dele avtomobila
Okolju prijazno: ekološki koncentrat za osnovno
čiščenje
Učinkovit: visoka čistilna moč
Doziranje: prilagodljivo, glede na količino umazanije
5 litrov I Art.-Št. 0893 475
20 litrov I Art.-Št. 0893 475 1

Čistilo za motor
Učinkovit: visoka čistilna moč
Uporabniku prijazno: Nežno do materiala in še
posebej do kože
5 litrov I Art.-Št. 0893 013 05
20 litrov I Art.-Št. 0893 013 20

Intenzivno čistilo platišč
Odlična vezava: Ne steče po površini navzdol, kar mu
omogoča optimalno delovanje
Odlična nega: Prijazen do materiala in površine
Popolna svežina: prijeten, blag vonj
1 liter I Art.-Št. 0893 476
5 litrov I Art.-Št. 0893 476 05
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Liquid Green večnamensko čistilo
Učinkovit: izjemna čistilna moč zahvaljujoč novi kombinaciji
čistilnih sredstev
Vsestranski: Prijazen do vseh materialov in površin
500 ml I Art.-Št. 0893 474
5 litrov I Art.-Št. 0893 474 5

Gumijasta ščetka
Vsestranska: Idealna za odstranjevanje živalskih dlak in prahu
s sedežev, usnja in tekstilnih prevlek
Art.-Št. 0891 350 505

Goba za čiščenje
Izjemen čistilni dodatek: večdelna struktura z različnimi
velikostmi por
Dodana vrednost: Prijazna do barve, trajna elastičnost
površine
Art.-Št. 0899 700 400

Čistilo notranjosti vozil
Vsestranski: čisti vse barvane, plastične ter
oblazinjene dele in steklene površine
Odlična vezava: Ne steče po površini navzdol, kar
mu omogoča optimalno delovanje
Dolgotrajen: zagotavlja dolgotrajno zaščito površine
pred prahom

IPA Večnamensko čistilo
Za večnamensko uporabo: univerzalen
Za vso umazanijo: odstrani tudi mastno umazanijo
Za sijoč videz: ne pušča nobenih sledi in prask, tudi na
steklenih površinah
500 ml I Art.-Št. 0893 223 500

Kombinirana goba za čiščenje
Odlična vidljivost: izdelana za čiščenje vetrobranskega stekla
Idealna kombinacija: rumena stran očisti grobo umazanijo,
rjava stran pa dokonča začeto in pobere manjšo umazanijo
Art.-Št. 0899 700 410

Vedro
12 litrov I Art.-Št. 0695 770 12
20 litrov I Art.-Št. 0695 770 20

500 ml I Art.-Št. 0893 033
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ČISTILNE IN POLIRNE
KRPE
Mikroaktivna polirna in čistilna krpa - PROFI
Vsestranska: Krpa z visoko absorbcijo, ki za seboj ne pušča
prašnih ostankov
Art.-Št. 0899 900 150

Profesionalna mikroaktivna krpa
Popolna zmogljivost: maksimalna čistilna moč,
brez uporabe čistilnih sredstev
Odličen material: maksimalno fina in trda
struktura
modra I Art.-Št. 0899 900 131
rdeča I Art.-Št. 0899 900 132
rumena I Art.-Št. 0899 900 133
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Profesionalna mikroaktivna krpa DUO
Groba krpa, ki se lahko uporablja suha,
mokra ali vlažna, in na sebe odlično veže
umazanijo
Art.-Št. 0899 900 138

“Pro Gloss” Mikroaktivna krpa
Krpa, ki za seboj ne pušča ostankov in sledi,
za visok sijaj in površino brez hologramov

Osnovna mikroaktivna krpa
Praktična: Čisti in pobere umazanijo, brez uporabe
čistilnih sredstev

Art.-Št. 0899 900 139

Art.-Št. 0899 900 050

diski z ovčjo
kožo
Polirne krpe
Izjemno vpojne krpe, za poliranje
občutljivih delov

Bela Ovčja koža
Primerna za svetlo in temno lakirane površine.
Nizko kopičenje temperature in zelo dobro
odstranjevanje umazanije.

150 kosov I Art.-Št. 0899 811
200 mm I Art.-Št. 0585 195
135 mm I Art.-Št. 0585 235
80 mm I Art.-Št. 0585 23 80
Čistilne krpe
Vlažne, izjemno odporne na trganje,
ki za seboj ne puščajo sledi
150 kosov I Art.-Št. 0899 810

Industrijske čistilne krpe
Za temeljito in hitro čiščenje večine
površin, brez uporabe vode, mila ali
ščetke
90 kosov I Art.-Št. 0890 900 90

Premium Črna Ovčja koža
Idealna za temno lakirane površine.
Nizko kopičenje temperature in zelo dobro
odstranjevanje umazanije.
135 mm I Art.-Št. 0585 135
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zaščita in nega
Sprej za nego gumijastih delov
Med zimo: preprečuje zmrzovanje pri minimalnih temperaturah
Prožnost: Konec poroznih gumijastih tesnil
300 ml I Art.-Št. 0890 110

Zaščitni vosek
Dodana vrednost za uporabnika: Zahvaljujoč
360°glavi se lahko uporablja tudi nad glavo
Ščiti lakirane površine: Temperaturno obstojen
do +160°C
400 ml I Art.-Št. 0893 082 400

Sprej za visoki sijaj
Hiter in učinkovit: Novim in rabljenim avtom
nudi visok sijaj že v nekaj minutah po uporabi
500 ml I Art.-Št. 0893 011 500
5 litrov I Art.-Št. 0893 011 5

“Fit guma” Sredstvo za nego in
vzdrževanje gume
Med zimo: preprečuje zmrzovanje pri
minimalnih temperaturah
Prožnost: Konec poroznih gumijastih delov
75 ml I Art.-Št. 0893 012 8
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Tekočina za nego površin iz umetnih mas
Odlična priprava: primeren za matirane in senčene plastične dele in tudi za gumo
Prijazen do materiala: Ne poškoduje lakiranih, aluminijastih in kromiranih površin
Odlična zaščita: ščiti pred krhkostjo in staranjem materiala
5 litrov I Art.-Št. 0893 477 05
20 litrov I Art.-Št. 0893 477 20
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orodja in
sesalniki

Pištola na vroči zrak HLG 2000
Enostavna: priročna pištola z regulatorjem stopnje
višine temperature
Zanesljiva: robusten keramični grelec
Art.-Št. 0702 202 0

Industrijski sesalnik za mokro in suho sesanje
ISS 35
Robusten, univerzalen sesalnik za čiščenje
Primeren tako za mokro kot suho sesanje
Močan: 1380 W
Dolžina kabla: 7.5 m
Velika posoda: 34 L
Art.-Št. 0701 137 1
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PREVLEKE ZA
SEDEŽE

PE Zaščitna prevleka za sedež
Praktična: enostavno, natančno odvijanje
Natančna: Visoka trgalna kakovost, zahvaljujoč natančni
perforaciji
Čista: Dozirna škatla ščiti pred vdorom prahu in drugih
nečistoč
Vsebina: 500 prevlek
Art.-Št. 0899 500 01

Pralna prevleka za sedež
Prilagodljiva: Primerna za vse običajne tipe vozil
Varna: Odbija vodo in olje
Tesna: Optimalno prileganje, zahvaljujoč integrirani
gumijasti vrvici
Art.-Št. 0899 500 010
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WÜRTH PERFECTION LINE

passion needs care

Le tisti, ki se zavežejo k popolnosti, dosežejo rezultate, ki pustijo vtis.
Wuerth Perfection Line vam bo pomagala pri pripravi vozil na način, ki
bo vašim strankam vzel dah!
Popoln sijaj – za popolno dodatno poslovanje.
Ponovno odkrijte svojo strast do priprave vozil – z novo Wuerth
Perfection Line!
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