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Čistilo za avtomobilske in motorne 
površine brez dodatne uporabe 
vode

Lastnosti
• Hitro, učinkovito in enostavno čistilno
 sredstvo
• S površine, brez ostankov, očisti lažje
 do srednje zahtevno umazanijo
• Zagotavlja dolgotrajno zaščito in
 briljantne rezultate
• Ne vsebuje nevarnih sredstev
• Ne poškoduje površine
• Ne deluje korozivno

Področje uporabe
Karoserija

Navodila za uporabo
Sredstvo napršite na želeno površino z 
razdalje 15 do 30 cm. Nato očistite s čisto, 
suho in mehko mikroaktivno krpo.

Nasvet
V izogib površinskim praskam priporočamo 
uporabo Würth mikroaktivne krpe 
(Art.-Št.: 089990013X). Ne dovolite da se 
sredstvo na površini posuši. Ne nanašajte 
čistila na vroče površine in površine 
neposredno izpostavljene sončni svetlobi. 
Priporočena temperatura uporabe je: 10°C 
do 25°C. Zaščitite pred zmrzaljo.

Art.-Št. 5861 900 006
Vsebina 400 ml

Pakiranje 1/12

Barva Modra

EASY CLEAN

Podane informacije in navodila temeljijo na naših dosedanjih testiranjih in izkušnjah. Pred vsako uporabo priporočamo predhoden preizkus. Zaradi različnih načinov 
in pogojev uporabe ter skladiščenja ne prevzemamo nobenih odgovornosti za določen rezultat uporabe izdelka. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. 
Brez predhodne najave si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov, za namene izboljšanja učinkovitosti in uporabniške izkušnje.



Odstranjevalec insektov z 
avtomobilskih in motornih površin

Lastnosti
• S površine pomaga odstraniti ostanke
 insektov, ki bi lahko poškodovali barvo
• Površini prijazno sredstvo zagotovljene
 visoke kakovosti
• Primerno za uporabo na steklenih,
 kromiranih, barvanih, lakiranih in
	 plastičnih	površinah
• Ne vsebuje nevarnih sredstev
• Ne poškoduje površine
• Ne deluje korozivno

Področje uporabe
Karoserija.	Primeren	kot	pred-čistilno	
sredstvo

Navodila za uporabo
Sredstvo napršite na kontaminirano 
površino	(vetrobransko	steklo,	luči, 
ogledala, pragovi, „bull-bari“,...), ga pustite 
učinkovati	(pribl.	5	min)	in	nato	sperite	s	
čisto	vodo.	Po	potrebi	umazanijo	s	površine	
odstranite	s	pomočjo	krpe	ali	gobe.

Nasvet
V	izogib	površinskim	praskam	priporočamo	
uporabo Würth mikroaktivne krpe 
(Art.-Št.: 089990013X).

Art.-Št. 5861 900 007
Vsebina 400 ml

Pakiranje 1/12

Barva Rdeča

ODSTRANJEVALEC INSEKTOV

Podane	 informacije	 in	 navodila	 temeljijo	 na	 naših	 dosedanjih	 testiranjih	 in	 izkušnjah.	 Pred	 vsako	 uporabo	 priporočamo	 predhoden	 preizkus.	 Zaradi	 različnih	 načinov	
in	 pogojev	 uporabe	 ter	 skladiščenja	 ne	 prevzemamo	 nobenih	 odgovornosti	 za	 določen	 rezultat	 uporabe	 izdelka.	 Zagotavljamo	 dosledno	 kakovost	 naših	 izdelkov.	
Brez	 predhodne	 najave	 si	 pridržujemo	 pravico	 do	 tehničnih	 sprememb	 in	 nadaljnjega	 razvoja	 izdelkov,	 za	 namene	 izboljšanja	 učinkovitosti	 in	 uporabniške	 izkušnje.



Čistilo za steklene površine (okna, 
ogledala, stekla).

Lastnosti
• S steklenih površin učinkovito odstranjuje
 vse vrste nečistoč (prstni odtisi, prah,
 cestna umazanija, nikotin in ostanki
 avtopralniških voskov
• Ne pušča sledi in prask
• Izjemno primeren za čiščenje ogledal,
 vetrobranskih stekel in oken
• Ne vsebuje nevarnih sredstev
• Ne poškoduje površine
• Ne deluje korozivno

Področje uporabe
Okna, ogledala, stekla

Navodila za uporabo
Sredstvo napršite na želeno površino z 
razdalje 15 - 30 cm. Obrišite s suho 
mikroaktivno krpo. V izogib površinskim 
praskam priporočamo uporabo Würth 
mikroaktivne krpe (Art.-Št.: 089990013X).

Nasvet
V izogib površinskim praskam priporočamo 
uporabo Würth mikroaktivne krpe 
(Art.-Št.: 089990013X). Ne nanašajte čistila 
na vroče površine in površine neposredno 
izpostavljene sončni svetlobi. Priporočena 
temperatura uporabe je: 10°C do 25°C. 
Zaščitite pred zmrzaljo.

Art.-Št. 5861 900 008
Vsebina 400 ml

Pakiranje 1/12

Barva Turkizna

ČISTILO ZA STEKLO

Podane informacije in navodila temeljijo na naših dosedanjih testiranjih in izkušnjah. Pred vsako uporabo priporočamo predhoden preizkus. Zaradi različnih načinov 
in pogojev uporabe ter skladiščenja ne prevzemamo nobenih odgovornosti za določen rezultat uporabe izdelka. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. 
Brez predhodne najave si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov, za namene izboljšanja učinkovitosti in uporabniške izkušnje.



Visoko učinkovito čistilo brez 
dodatkov kislin, za vsa jeklena in 
lita platišča

Lastnosti
• Hitro in enostavno odstranjuje trdovratno

umazanijo (zavorni prah, ostanke tesnil,
gume in katrana, cestna umazanija,...)

• Ekonomična poraba
• Ne vsebuje nevarnih sredstev
• Ne poškoduje površine
• Ne deluje korozivno

Področje uporabe
Kovinska in lita platišča ter pokrovi platišč.

Navodila za uporabo
Sredstvo enakomerno napršite na želeno 
površino z razdalje 15 - 30 cm in ga pustite 
učinkovati 5 - 10 min. Umazanijo očistite s 
pomočjo vlažne gobe ali krtače za platišča 
in sperite z visokotlačnim čistilcem. Ne 
dovolite da se sredstvo na površini posuši.

Nasvet
V izogib površinskim praskam priporočamo 
uporabo Würth mikroaktivne krpe 
(Art.-Št.: 089990013X). Ne nanašajte čistila 
na vroče površine in površine neposredno 
izpostavljene sončni svetlobi. Priporočena 
temperatura uporabe je: 10°C do 25°C. 
Zaščitite pred zmrzaljo.

Art.-Št. 5861 900 009
Vsebina 400 ml

Pakiranje 1/12

Barva Rumena

Podane informacije in navodila temeljijo na naših dosedanjih testiranjih in izkušnjah. Pred vsako uporabo priporočamo predhoden preizkus. Zaradi različnih načinov 
in pogojev uporabe ter skladiščenja ne prevzemamo nobenih odgovornosti za določen rezultat uporabe izdelka. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. 
Brez predhodne najave si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov, za namene izboljšanja učinkovitosti in uporabniške izkušnje.

ČISTILO ZA PLATIŠČA
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Brodišče 25
1236 IOC Trzin
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T (0)1 530 57 80
info@wuerth.si
www.wuerth.si
eshop.wuerth.si

© by Würth Slovenia
Natisnjeno v Sloveniji
Vse pravice pridržane.

Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov 
in si pridržujemo pravico do sprememb izdelkov 
zaradi tehničnih izboljšav in razvoja, tudi brez 
predhodne najave. Navedeni tehnični podatki 
so informativne narave, zato jih je potrebno pred 
naročilom preveriti. Za morebitne napake ne 
prevzemamo odgovornosti.  Slike so zgolj 
informativne in lahko odstopajo od originala.

Do Würth izdelkov kar iz naslonjača!

Skenirajte QR kodo ali nas obiščite na:
https://eshop.wuerth.si

BREZPLAČNA 
POŠTNINA!




