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KOMPLETTE SÆT: 

VÅDPOLERING 

Aqua Wax Kit 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

Aqua Wax er specialudviklet til at skabe en skinnende, 

fedtfri overflade på ALLE ydre flader. Vask bilen uden at 

tørre af. Spray sparsomt Aqua Wax på. Poler med 

svamp eller klud og afslut med aftørring med ren og tør 

microklud. Produktet indeholder carnauba voks for 

ekstrem holdbarhed. Aqua Wax kan anvendes på alle 

laktyper, gummi, plast og glas.  

 

Indeholder: 500 ml. Aqua Wax + 2 stk. microfiberklude.   

6 sæt 

 

 
 

500 ml. 

 

88244-43 (239,20) Kr.:    299,00 

 

LAKRENS MOD FLYVERUST 

Clay Bar Kit 

Komplet sæt til fjernelse af flyverust, malerstøv og 

anden overfladeforurening før polering. Se ovenstående 

beskrivelse! 

 

Sættet indeholder:  

1 stk. 100 gr. Surface Detailing Clay Bar.  

1 stk. 500 ml. Rapid Detailer.  

1 stk. 100 ml. Super Resin Polish. 

1 stk. Microfiberklud, samt polerklude. 

6 stk. 

 
 

Sæt 

 

88247-12 (335,20) Kr.:    419,00 

Komplet sæt til rengøring og imprægnering af stof-

kalecher.  

 

1: Fabric Hood Cleaner 500 ml.  

    Opfrisker og rengør stofkalecher. 

 

2: Fabric Hood Protector 500 ml.  

    Imprægnerer, bevarer og beskytter overfladen         

    mod vandgennemtrængning og overfladesnavs.  

6 stk. 

 
 

Sæt 

 

88245-76 (335,20) Kr.:    419,00 

LYGTEPOLERING 

Headlight Restoration Kit 

Komplet sæt med bagskive, slibepapir, polerpude, polish 

og polerpude. Nok til ca. 8 lygter 

 

Indeholder: 1 stk. 100 ml. polermiddel, 1 stk. Bagskive, 6 

stk. P800 slibepapir, 4 stk. P1500 slibepapir, 1 stk. P2000 

skumskive, 1 stk. P3000 skumskive, 1 stk. hvid 

polerpude og 1 stk. mikrofiberklud. 

HRSKIT 6 stk. 

 
 

Sæt (239,20) Kr.:    299,00 

LAKRENS FJERNELSE AF DYBE RIDSER 

Scratch Removal Complete Kit  

Ligegyldigt hvor forsigtig du er, vil der altid komme 

ridser i lakken. Hvis de er for dybe til at Super Resin 

Polish ikke kan klare/fjerne dem, er dette sæt fra 

Autoglym måske løsningen. Dette komplette sæt med 

en grov lakrens og en Super Resin Polish er udviklet til 

at fjerne selv lidt dybere ridser.   

 

Indeholder: 100 ml. Grov lakrens, 100 ml. Super Resin 

Polish, 1 stk. mikrofiberklud, 1 stk. polerpude 

88245-52 (239,20) Kr.:    299,00 Sæt 6 stk. 
 

KALECHERENS & IMPRÆGNERING 

Cabriolet Fabric Hood Cleaning Kit 

NYHED 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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VASKEPRODUKTER: 

Luksuriøs, højt skummende shampoo, med en 

uimodståelig duft. Renser lakken og efterlader en 

silkeblød og højglans finish.                                                

Shampooen er PH neutral og fjerner blidt forurenende 

skidt og snavs.  

 

Dosering: 4 propper til 10 ltr. vand.  

  

6 stk. 

 

 

 

 
 

1 ltr. 

 

 

UHDSKIT (239,20) Kr.:    299,00 

 

AUTOSHAMPOO UDEN VOKS 

Pure Shampoo 

Pure Shampoo er en meget skummende, pH-neutral, 

'ren' shampoo, der renser bilen ekstremt godt. Manglen 

på glansforstærkere, voks eller lignende 

tilsætningsstoffer gør den velegnet til rengøring af mat 

eller satin finish.  

For en langvarig glans, brug Autoglym Aqua Wax. 

 

Dosering: 2 propper (2x10 ml.) til 10 ltr. vand.  

10 stk. 

10 stk. 

 
 

500 ml. 

1 ltr. 

 

 

88245-12 

88245-23 

(76,00) 

(135,20) 

Kr.:     89,00 

Kr.:    139,00 

RENGØRING TIL CAMPINGVOGNE 

Caravan & Motorhome Cleaner 

Koncentreret alsidigt rengøringsmiddel, designet til en 

hurtig og økonomisk vedligeholdelse af fritidskøretøjer. 

Specielt effektiv mod alger og sorte striber. Bruges ind– 

og udvendigt på lak, plast, metal, gummi, akryl, glasfiber, 

hjul, vinduer, paneler, tekstiler, tæpper, vaskbare vægge 

etc. 

Ved genstridige sorte striber og fastgroet alger: Påfør 

produktet og lad det virke et par minutter inden 

almindelig vask.         

10 stk. 

 
 

1 ltr. 

 

88245-67 (135,20) Kr.:    169,00 

MOTORRENS 

Engine & Machine Cleaner 

Et kraftigt, ikke-ætsende rengøringsprodukt til motorer, 

motordele, fælge og maskineri. Spray på, brug en børste 

til at løsne genstridigt snavs og skyl efter med vand. 

Opløser olie, fedt, snavs, trafikfilm og overskydende 

rustbeskyttelse. Produktet virker som en kombination 

af rensemiddel og affedter. Skader ikke lak, gummi, plast 

og metal. Spray eventuelt motorrum, efter rensning, 

med Vinyl & Rubber Care eller Instant Tyre Dressing 

for at friske plastdele og gummislanger op. 

Biologisk nedbrydeligt.    

88245-48 10 stk. 

 
 

1 ltr. 

 

(135,20) Kr.:    169,00 

AUTOSHAMPOO MED VOKS 

Bodywork Shampoo Conditioner 

Regelmæssig vask med Bodywork Shampoo Conditioner 

hjælper med at bevare lakken. Fjerner trafikfilm, skidt, 

snavs og vedligeholder glansen. Den specielle voks som 

Autoglym anvender, danner en krystalklar, glansfuld og 

vandskydende overflade, der beskytter og forstærker 

effekten af Autoglym’s polerprodukter.  

 

Dosering: 2 propper (2x10 ml.) til 10 ltr. vand.  

10 stk. 

10 stk. 

 
 

500 ml. 

1 ltr. 

88245-33 

88245-18 

(116,00) 

(184,00) 

Kr.:    145,00 

Kr.:    230,00 

AUTOSHAMPOO MED VOKS 

Ultra High Definition Shampoo 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

NYHED 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

NYHED 
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VASKEPRODUKTER: 

AUTOSHAMPOO 

Pressure Wash 

Specielt udviklet autoshampoo til brug i højtryksrenser med 
sæbedispenser/beholder.  

 
Ved korrekt dosering, lægger Pressure Wash en kraftig og 
vedhæftende skum på karosseriet. 

 
Indeholder voks. 
 

BEMÆRK: Doseringsforhold kan variere afhængig af 
højtryksrenser og vandgennemstrømning.  

4 stk. 

 
 

5 ltr. 

 

PW005 (159,20) Kr.:    199,00 

Anvendes som universalt rengøringsmiddel på alle 

overflader som lak, poleret messing, belægninger,  

gummi og plastic. Virker som en kombineret shampoo 

og affedter, der fjerner trafikfilm, salt, bremsestøv, olie 

og fedt. Spray produktet på, brug børste eller svamp til 

at løsne genstridig snavs, skyl efter med vand.  

Motorcycle Cleaner er vandbaseret og uden 

opløsningsmidler. 

 

Biologisk nedbrydeligt.   

88245-60 (135,20) Kr.:    169,00 1 ltr. 10 stk. 
 

MC ALL-ROUND RENGØRING 

Motorcycle Cleaner 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

AUTOSHAMPOO 

Polar Blast 

Polar Blast er en shampoo specialudviklet til at lave en 

tyk skum til forvask af bilen. Dæk køretøjet til i en tyk 

skum, og lad det sidde i op til 10 min. Skummet må ikke 

tørre ud. Skummet opløser snavs og skidt, og skal 

efterfølgende skylles af med rigeligt vand.               

Sæben er PH-neutral og vil ikke fjerne lakkens 

beskyttelse 

4 stk. 

 
 

2,5 ltr. 

 

88250-05 (159,20) Kr.:    199,00 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

 
Emb.: 

NYHED 

Polar Blast 
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LAK: 

Silikonefri lakrens med aluminiumoxydpulver, som giver 

en kraftig, men kontrollerbar slibende og polerende 

virkning. Anvendelse af slibemidler bør begrænses til at 

udbedre et bestemt problem, såsom falmet lak, ridser 

eller oxidering. Det anbefales at prøve Super Resin 

Polish inden brug af lakrens.  

Efter brug af lakrens, SKAL der efterbehandles med 

Super Resin Polish, Extra Gloss Protection eller High 

Definition Wax, for at genoprette finish og beskyttelse 

af lakken.  

10 stk. 

 
 

325 ml. 

 

88245-41 (111,20) Kr.:    139,00 

LAKRENS MOD FLYVERUST 

Surface Detailing Clay Bar 

LAKRENS MOD FLYVERUST 

Clay Bar Kit 

LAKRENS 

High Definition Cleanser 

LAKRENS 

Bird Dropping Wipes 

Surface Detailing Clay Bar er en specialudviklet 
lersammensætning som hurtigt og sikkert fjerner alle 

urenheder, som flyverust, malerstøv og anden 
overfladeforurening fra lakoverfladen. Leret virker ved at gribe 
om mikroskopiske partikler og hive dem fri fra overfladen 

hvilket efterlader en ultra glat overflade, som er klar til 
polering.  
 

TIPS: Kan også anvendes til at fjerne fastbrændt 
bremsestøv og metalpartikler på aluminiumsfælge.  
Bruges med Rapid Detailer smøremiddel (side 7). 

Komplet sæt til fjernelse af flyverust, malerstøv og anden 

overfladeforurening før polering. Se ovenstående 

beskrivelse! 

 

Sættet indeholder:  

1 stk. 100 gr. Surface Detailing Clay Bar.  

1 stk. 500 ml. Rapid Detailer.  

1 stk. 100 ml. Super Resin Polish. 

1 stk. Microfiberklud, samt polerklude. 

     

For perfekt resultat før voksbehandling af lakken, er det 

vigtigt at sikre, at overfladen er dybderenset for skidt, 

snavs, insektrester, trafikfilm og gammel polish. 

Autoshampoo og behandling med Clay Bar er ikke altid 

nok for et perfekt resultat. High Definition Cleanser 

fjerner alle overfladerester og efterlader overfladen ren 

og tør, inden behandling med f.eks. High Definition Wax 

for det absolut perfekte resultat. 

Sættet indeholder: 500 ml. Cleanser + 2 stk. 

påføringssvampe + 1 stk. Hi-Tech Microfiber klud   

Fugleklatter skader lakken næsten omgående.                   

Bird Dropping Wipes er små rense-servietter til at 

fjerne fugleklatter hurtigt og effektivt og dermed hindre 

ætsning og skader i lakken.   

 

1 pk. indeholder 10 stk. servietter  

12 stk. 

 
 

6 sæt 

 
 

6 sæt 

 
 

10 stk. 

 
 

100 gr. 

 

sæt 

 

sæt 

 

Pose 

 

88247-14 

88247-12 

88247-42 

88247-16 

(247,20) 

(335,20) 

(247,20) 

(68,00) 

Kr.:    309,00 

Kr.:    419,00 

Kr.:    309,00 

Kr.:     85,00 

UDGÅR 

LAKRENS 

Paint Renovator 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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LAK: 

LAKRENS MOD FLYVERUST 

Magma  
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

 Dit køretøj er under konstant angreb fra forurenende 

stoffer i luften. Mange af disse stoffer, er små 

jernpartikler, som fremstår som små brune eller orange 

pletter i lakken, og som bremsestøv på hjul.                 

Disse partikler fjernes effektivt med Autoglym Magma. 

Magma kan bruges sikkert på alle yderdele, også glas, 

men dets primære formål er at rense lak og hjul.    

Spray på og lad produktet virke maks. 10 min. Produktet 

skifter farve, når det er klar til at blive skyllet af. 

Bearbejd evt. med svamp, og skyl efter med rigeligt 

vand. Magma er PH-neutral og fjerner ikke vokslaget på 

lakken.    

 

10 stk. 

 

500 ml. 88250-04

  

(139,20) Kr.:    174,00 

Før rens Efter rens 

Spray på Lad Magma arbejde 

Bearbejd evt. med svamp Skyl efter med rigelig vand 
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LAK: 

Ny Super Resin er den ultimative kombination af 

rengøring, polering og forsegler i samme produkt.        

Nem i anvendelse og ideel til alle typer farver af ny eller 

moderat falmet lak, også metallic. Regelmæssig polering 

fjerner varsomt skadelige stoffer i lakken og påfører en 

modstandsdygtig blank, beskyttende barriere. Indeholder 

harpiks, som beskytter lakken mod miljøpåvirkninger.     

10 stk. 

10 stk. 

10 stk. 

325 ml. 

500 ml. 

1 ltr. 

88245-37 

88246-37 

88245-31 

(140,00) 

(183,20) 

(255,20) 

Kr.:    175,00 

Kr.:    229,00 

Kr.:    319,00  

POLERING 

Ultra Deep Shine 3-i-1 

VÅD-POLERING 

Aqua Wax Kit  

POLERING 

Instant Show Shine 

POLERING / SMØREMIDDEL 

Rapid Detailer til Clay Bar 

Udviklet ud fra de nyeste polerings– og 

lakeringsteknologier, for at skabe en slidstærk overflade 

som passer alle laktyper. Specielle egenskaber rengør, 

plejer og giver en ensartet glans. De specielle 

voksblandinger/typer reducerer og fjerner 

hologrameffekter, matte felter og dækker mindre ridser.   

 

Suveræn på mørke farver og nye vandbaserede lakker.  

Aqua Wax er specialudviklet til at skabe en skinnende, 

fedtfri overflade på ALLE ydre flader. Vask bilen uden at 

tørre af. Spray sparsomt Aqua Wax på. Poler med 

svamp eller klud og afslut med aftørring med ren og tør 

microklud. Produktet indeholder carnauba voks for 

ekstrem holdbarhed. Aqua Wax kan anvendes på alle 

laktyper, gummi, plast og glas.  

 

Indeholder: 500 ml. Aqua Wax + 2 stk. microfiberklude.   

    

En alsidig polérspray som rengør og efterlader en 

skinnende blank overflade. Instant Show Shine er en 

universal polérspray til rengøring og polering af alle   

slags overflader som lak, plastik, gummi, læder, glas og 

akryl. Produktet er ideelt til en hurtig opfriskning af en 

tidligere polering og giver en flot showroom-finish. 

Fjerner hurtigt smuds, fingeraftryk og støv med et 

perfekt resultat.  

Dette produkt har to formål. Genopfrisker glansen i 

lakken og anvendes som smøremiddel til Clay Bar. 

 

Kan anvendes dagligt mellem almindelig vask for at fjerne 

støv og fingeraftryk samtidig med, at der tilføjes 

yderligere beskyttelse til en allerede voksbehandlet 

overflade. 

10 stk. 

 

 

6 sæt 

 
 

12 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

500 ml. 

 

500 ml. 

450 ml. 

 

500 ml. 

 

88245-11 

88244-43 

88245-61 

88247-13 

(231,20) 

(239,20) 

(127,20) 

(111,20) 

 

Kr.:    289,00    

Kr.:    299,00    

Kr.:    159,00   

Kr.:    139,00     

LAKRENS 

Super Resin Polish 3-i-1 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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LAK: 

10 stk. 

10 stk. 

 
 

325 ml. 

500 ml. 

 

88245-32 

88247-03 
(180,00) 

(255,20) 

 

Kr.:    225,00 

Kr.:    319,00    

METALPOLERING 

Metal Polish 

Let slibende polermiddel til alle typer polerbart metal, 

krom, rustfrit stål, kobber, messing, aluminium, 

legeringer, hjulkapsler, kølegitre, forlygter, dørhåndtag, 

motorcykel– og cykelhjul, forgafler og støbegods. 

Efterlader en beskyttende voksbarriere. 

Anbefales til biler, motorcykler, både, fly og 

campingvogne.  

Til forkromede plastdele og ny blank krom, anbefales 

Super Resin Polish.  

 

10 stk. 
 

325 ml. 88246-49 (175,20) Kr.:    219,00 

Ekstra slidstærk og beskyttende lakforsegler, som 

indeholder en avanceret blanding af hård harpiks og 

voks. Modsat et almindeligt polermiddel, indeholder 

produktet ikke rense– og poleringsmiddel, og skal 

derfor bruges på en ren, tør og pletfri overflade. 

Anbefales efter forbehandling med Super Resin Polish 

eller Ultra Deep Shine.  

LAKFORSEGLING 

Extra Gloss Protection 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

LAKFORSEGLING 

Ultra High Definition Wax 

Ultra High Definition Wax er en helt nyudviklet voks, 

som giver en endnu bedre glans og finish. Voksen består 

af de bedste ingredienser herunder Carnauba, som får 

glansen til at flytte sig til et helt ny niveau. Ultra High 

Definition-produkter gør bilpleje til ren fornøjelse. 

Denne unikke formel, giver maksimal beskyttelse mod 

salt, syreregn, rengøringsmidler, UV-stråling og 

industrielt nedfald. 

Sættet indeholder: 1 ds. Carnauba voks + 1 stk. 

påføringssvamp + 1 stk. Hi-Tech Microfiber klud.  

 

 

6 stk. 
 

Boks 88250-06 (559,20) Kr.:    699,00 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

NYHED 
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INTERIØR: 

Utrolig alsidigt lavt-skummende rensemiddel. En 

avanceret blanding af aktive enzymer og 

duftneutraliserende stoffer, dybderenser hurtigt og 

effektivt. Sammensætningen giver en nem spray-på-og-

tør-af-effekt. Fjerner pletter og genstridig snavs fra 

syntetiske tekstiler, tæpper, lofter, vinyl og plastik.  

 

Ideel til rengøring af biler, campingvogne, både, 

lastbiler og i husholdningen.  

500 ml. 88245-38 (87,20) Kr.:    109,00 

VINYL MAKE-UP 

Vinyl & Rubber Care 

LUGTFJERNER 

Odour Eliminator 

LUFTFRISKER 

Autofresh 

Plejer og beskytter ind– og udvendige overflader. Giver 

en slidstærk, men fleksibel og antistatisk overflade, som 

beskytter mod fugt, støv, rust, pletter og afblegning. 

Anvendes bl.a. på instrumentborde, paneler, vinyl, 

gummi, plast, dæk, motorrum og døråbninger/falser. 

 

Blank finish: spray på og lad produktet tørre.                             

Fjern overskydende produkt med en klud. 

 

Mat finish: spray på og tør af inden det tørrer op. 

Specialudviklet lugtfjerner som aktivt angriber lugtkilder 

og nedbryder dem. Fjerner bl.a. lugtgener fra mug, fugt, 

røg, dyr og andre standhaftige lugtgener. Efterlader en 

frisk ren duft. 

 

Bruges i biler, campingvogne, både og i 

hjemmet. 

Autofresh er en kabine-luftfrisker, som påføres direkte 

på kabinens interiør. 

 

Efterlader ikke pletter og giver en holdbar forfriskende 

duft. 

 

Påføres direkte på tæpper og tekstiler efter behov, for 

at modvirke ubehagelig luft fra fugt, dyr, tobaksrøg etc. 

10 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

500 ml. 

500 ml. 

 

500 ml. 

 

88245-35 

88246-39 

88245-68 

(116,00) 

(108,00) 

(100,00) 

Kr.:    145,00   

Kr.:    135,00 

Kr.:    125,00   

10 stk. 

 
 

RENGØRING 

Interior Shampoo 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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INTERIØR: 

Indeholder et specielt rengørings– og lugtfjernermiddel, 

som nænsomt rengør og opfrisker læderindtræk.                 

I modsætning til mange rengøringsmidler, har Leather 

Cleaner en neutral PH-værdi og fjerner derfor ikke de 

vigtige olier i læderet, som holder det smidigt og 

mindsker revne-dannelser. Efter rengøring, bør 

efterbehandling foretages med Leather Care Balm/

Cream for at sikre en lang holdbarhed og hindre 

udtørring.   

10 stk. 

 
 

500 ml. 

 

88245-39 (111,20) Kr.:    139,00 

LÆDERPLEJE 

Leather Care Balm 

10 stk. 

 
 

12 stk. 

 
 

500 ml. 

 

 

450 ml. 

88247-19 

88245-58 

(135,20) 

(119,20) 

Kr.:    169,00 

Kr.:    149,00 

Nyudviklet lædercreme baseret på Leather Care Cream, 

men tilsat polymeroverflade-imprægnering, som 

beskytter mod spild, fugt og minimerer risikoen for 

skjolder. En nænsom blandet emulsion som indeholder 

sæber og naturlige olier, der beskytter læderet og 

holder det blødt, smidigt og bevarer læderets naturlige 

egenskaber i mange år. Dårligt vedligeholdt eller snavset 

læder, skal renses med Leather Cleaner før påføring af 

Leather Care Cream/Balm. Produktet er farveløs og 

uden silikone. Erstatter Leather Care Cream.  

TEKSTILFARVE  

Black Dye Spray 

En hurtigttørrende farve til opfriskning af: tekstiler, stof 

og bundmåtter. 

 

Kan også bruges til opfriskning af: dæk, plast & gummi. 

 

Farve: Sort 

Tørretid: ca. 20 min.  

Leather Cleaner 

 Leather Care Balm 

LÆDERRENS 

Leather Cleaner 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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EKSTERIØR: 

Rengør, opfrisker og restaurerer udvendig plast og 

gummi. Beskytter overflader ved at danne en 

modstandsdygtig, transparent og fleksibel barriere mod 

atmosfærisk forurening og UV-stråler.                      

Beskytter INDEN polering mod poleringsrester og kan 

ligeledes bruges til at fjerne poleringsrester. Bruges på 

alle ubehandlede plast og gummidele, såsom kofangere, 

gummilister, paneler, spejlhuse, spoilere, vinylkalecher, 

stænklapper etc.. 

10 stk. 

 
 

325 ml. 

 

88245-36 (140,00) Kr.:    175,00 

UDVENDIG PLAST & GUMMIPLEJE 

Bumper & Trim Detailer (Tidl. Bumper Black) 

TJÆRE & SILIKONEFJERNER 

Intensive Tar Remover 

INSEKTFJERNER 

Active Insect Remover 

Bumper Black er en hurtig opfrisker som omgående 

gendanner farve og glans på plastickofangere og lister i 

alle farver. Den avancerede recept giver en transparent 

beskyttelse, der bevarer udseendet og beskytter mod 

atmosfærisk forurening og UV-stråler.                               

Bør anvendes regelmæssigt på kofangere, kølergitre, 

spoilere, spejlhuse, gummilister, luftspjæld, vinylkalecher 

etc..    

Opløser tjære og asfalt på lak og plast, så pletterne kan 

tørres af eller vaskes af i normal bilvask. Kan anvendes til 

at fjerne olie, fedt, silikone, voks, tyggegummi, harpiks, 

benzin– og dieselpletter og limrester. Kan også bruges 

på syntetiske tæpper og tekstiler.                                

Tjek ALTID farveægthed på tæpper og tekstiler. Kan 

ligeledes bruges til at fjerne skomærker på dørpaneler.  

   

Koncentreret skum specialudviklet til hurtigt og effektivt 

at opløse insekter fra lak, ruder og lygter. Lad produktet 

virke 30-60 sek. og aftør med klud, skyl med vand eller 

vask bilen. Undgå brug på varme overflader, hvis muligt. 

Genstridige insektrester kan kræve endnu en behandling. 

 

Active Insect Remover indeholder ikke syre og skader 

derfor ikke lak, gummi og plast.  

12 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

6 sæt 

 
 

450 ml. 

 

325 ml. 

500 ml. 

 

Sæt 

 

88245-65 

88245-44 

88245-17 

88245-76 

(116,00) 

(111,20) 

(103,20) 

(335,20) 

Kr.:    145,00 

Kr.:    139,00 

Kr.:    129,00 

Kr.:    419,00  Komplet sæt til rengøring og imprægnering af stof-

kalecher.  

 

1: Fabric Hood Cleaner 500 ml.  

    Opfrisker og rengør stofkalecher. 

 

2: Fabric Hood Protector 500 ml.  

    Imprægnerer, bevarer og beskytter overfladen         

    mod vandgennemtrængning og overfladesnavs.  

KALECHE-RENS & IMPRÆGNERING 

Cabriolet Fabric Hood Cleaning Kit 

UDVENDIG PLAST & GUMMIPLEJE 

Bumper & Trim Gel (Tidl. Bumper Care) 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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GLAS: 

God sigtbarhed er essentielt for sikkerheden. Fast Glass er  en 
suveræn ruderens, som hurtigt og effektivt renser ruden ind– 

og udvendigt. Resultatet er et krystalklart udsyn uden 
irriterende fedtede striber. Fremstillet uden slibemidler, silikone 
og voks. Fjerner insekt-rester, olie, fedt, plantesaft og 

fugleklatter.  
 
Kan også bruges til at fjerne poleringsrester fra gummi 

og plast. Efterbehandl gummi og plast med Bumper 
Care for at opretholde fleksibilitet og give ny 
beskyttelse.  

10 stk. 

 
 

500 ml. 88245-40 (95,20) Kr.:    119,00 

RUDERENS 

Car Glass Polish med Antidug 

RUDERENS 

Glass Spray 

NY FORMEL MED ANTIDUG: Produktet indeholder 
specielle rengørings– og poleringsmidler, som hurtigt og 

effektivt fjerner al almindelig snavs, trafikfilm, insekt– og 
kalkrester og efterlader en krystalklar, stribefri og 
vandskydende overflade. Til ind- og udvendigt brug.   

 
OBS:  
Ved indvendig brug med antidug funktion: 

Produktet skal tørre minimum 5 min. før aftørring,   
for at opnå antidug effekt.   

Super effektiv og hurtig ruderens til hyppig brug, som 

fjerner insektrester, trafikfilm og snavs.  

Indeholder ikke silikone, voks eller slibemidler. 

 

Også velegnet til brug på plast og akryl, som bruges på 

campingvogne og motorcykelvisir.    

10 stk. 

 
 

12 stk. 

 
 

325 ml. 

 

450 ml. 

88245-34 

88246-31 

(87,20) 

(100,00) 

Kr.:    109,00 

Kr.:    125,00 

SPRINKLER-KONCENTRAT 

Ultimate Screenwash 

Sprinkler-koncentrat med ekstrem effektivitet under alle 

vejrforhold. Den høj-koncentrede sammensætning 

doseres efter forholdene og årstiden. Fjerner effektivt 

skidt, trafikfilm, insekt-rester og giver et trafiksikkert 

udsyn, samt en blødere viskergang. Er meget økonomisk 

i brug, grundet dens ekstremt høje rengøringseffekt og 

der kan derfor spares mange penge på almindelig 

sprinklervæske.  

   

10 stk. 

 
 

500 ml. 

 

88246-53 (52,00) Kr.:     65,00 

ISFJERNER 

De-Icer 

En sikker og effektiv isfjerner, der sikrer hurtigt udsyn. 

Højkoncentreret vandfrit middel der fjerner is fra ruder 

og låse. Skader ikke lak, plast, gummi eller glas. 

 

Effektiv ned til –50 gr.        

10 stk. 

 
 

500 ml. (52,00) 

RUDERENS 

Fast Glass 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

500 ml. giver op til 8 ltr. færdigblandet             

sprinklervæske afhængig af vejrforhold.  

Frostsikker ned til -45 gr. 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Kr.:     65,00 88246-33 
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DÆK & FÆLGE: 

Den videnskabelige afbalancering af syreholdige 

rensemidler, gør dette produkt ekstremt effektivt 

overfor bremsestøv og fastbrændte metalpartikler på 

lakerede alufælge, stålfælge og hjulkapsler.  

Arbejd med 1 hjul af gangen. Spray på, bearbejd straks 

med fælgbørste (Hi-Tech Wheel Brush) for at løsne 

fastbrændte partikler og skyl straks efter med vand. 

 

For krom og ubehandlede fælge bruges: Custom 

Wheel Cleaner.  

10 stk. 

 
 

500 ml. 

 

88245-42 (119,20) Kr.:    149,00 

FÆLGRENS UDEN SYRE 

Custom Wheel Cleaner 

GUMMI & DÆKFORNYER 

Instant Tyre Dressing 

En effektiv, syrefri og ikke-ætsende fælgrens. Specielt 

udviklet til hurtigt at opløse bremsestøv, rust og 

metalpartikler fra kromfælge, poleret aluminium og 

anodiserede fælge. Skader ikke fælge, bolte og 

bremsedele. Skum-effekten binder på skidt og snavs og  

derved opnås en længere virketid. Spray på og lad 

produktet virke 1-2 min.                                                     

Efterlader samtidig en blank og beskyttende overflade.   

Biologisk nedbrydeligt.  

Beskidte og vejrbidte dæk, ødelægger udseendet på en 

ellers pletfri bil. Et hurtigt spray med Instant Tyre 

Dressing er alt hvad der skal til, for at give dæk et 

udseende som nyt og generelt forbedre 

helhedsindtrykket af bilen. Blandingen af varige polymer 

og beskyttende stoffer, giver hurtigt nyt liv og glans. Kan 

også bruges i motorrum for at opfriske slanger og 

plastdele.      

    

10 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

500 ml. 

 

500 ml. 

500 ml. 

 

88246-38 

88245-46 

88245-43 

(119,20) 

(119,20) 

(127,20)

  

Kr.:    149,00 

Kr.:    149,00 

Kr.:    159,00 

FÆLGFORSEGLING 

Wheel Protector 

Fælgforsegling som letter rengøring og beskytter mod 

bremsestøv og fastbrændte partikler. Bruges på rene 

fælge. Rengør om nødvendigt med Clean Wheels eller 

Custom Wheel Cleaner før påføring af Wheel 

Protector. Sprayes i et jævnt lag over hele fælgen. 

Overskydende produkt fjernes med en klud. Efter 

hærdning er fælgen beskyttet.   

 

Husk også på vinter-alufælge! 

12 stk. 

 
 

300 ml. WP300 (180,00) Kr.:    225,00 

Rene og blanke dæksider fuldfører udseendet på den 

rene bil. Denne gel giver en langvarig glans og holder 

dæksiderne pæne og rene. Produktet indeholder aktive 

siliconepolymerer, der bidrager til dybden af glans og 

holdbarhed.                                                                     

For at sikre præcis og jævn dækning anbefales påføring 

med Perfect Polish Applicator ( PPAPP ).  

Må IKKE anvendes på Motorcykeldæk! 

DÆKFORNYER 

High Performance Tyre Gel 

NYHED 

Læs Altid brugsanvisningen! 

FÆLGRENS MED SYRE 

Clean Wheels 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 



 15 

 

 

GAVESÆT: 

Sæt 

 
 

VP3PW (295,20) Kr.:    369,00 Sættet indeholder: 

 

500 ml. Clean Wheels - Fælgrens (syreholdig)  

500 ml. Instant Tyre Dressing - Dækshine 

300 ml. Wheel Protector - Fælgforsegler 

 

 

SPAR 20% I FORHOLD TIL KØB I LØS VÆGT!!! 

 

GAVESÆT med 3 produkter 

Wheels Collection  

Sæt 

 
 

VP3PI (231,20) Kr.:    289,00 Sættet indeholder: 

 

500 ml. Interior Shampoo - Interiørrens  

500 ml. Vinyl & Rubber Care - Vinyl makeup 

500 ml. Fast Glass - Ruderens 

 

 

SPAR 20% I FORHOLD TIL KØB I LØS VÆGT!!! 

 

 

GAVESÆT med 3 produkter 

Bodywork Collection  

Sættet indeholder: 

 

325 ml. Bodywork Conditioner - Autoshampoo 

325 ml. Super Resin Polish  

325 ml. Extra Gloss Protection - Lakforsegler 

 

 

SPAR 20% I FORHOLD TIL KØB I LØS VÆGT!!! 

Sæt 

 
 

VP3PB (319,20) Kr.:    399,00 

GAVESÆT med 9 produkter 

Bodywork, Wheels & Interior Collection  

Sættet indeholder: 

 

9 produkter samlet i en lækker taske inklusiv 

vaskesvamp, mikrofiberklud & vaskeskind. 

 

Extra Gloss Protection 325 ml.  

Bodywork Shampoo Conditioner 325 ml.  

Super Resin Polish 325 ml.  

Fast Glass 500 ml.   

Clean Wheels 500 ml.  
Vinyl & Rubber Care 500 ml.  

Instant Tyre Dressing 500 ml.  

Interiør Shampoo 500 ml.  

Wheel Protector 300 ml. 

Sæt 

 
 

VP9BLK (876,00) Kr.: 1.095,00 

GAVESÆT med 3 produkter 

Interior Collection  
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

6 

 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

6 

 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

6 

 
 

 

GAVESÆT med 6 produkter 

AutoGlym Bodywork & Wheels Collection  

Sættet indeholder: 

 

325 ml. Bodywork Conditioner - Autoshampoo           

325 ml. Super Resin Polish                                        

325 ml. Extra Gloss Protection - Lakforsegling           

500 ml. Clean Wheels - Fælgrens (syreholdig)                  

500 ml. Instant Tyre Dressing - Dækshine 

300 ml. Wheel Protector - Fælgforsegler 

 

SPAR 20% I FORHOLD TIL KØB I LØS VÆGT!!! 

Sæt 

 

VP6PBW (535,20) Kr.:    669,00 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

4 

 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

1 
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TILBEHØR 
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TILBEHØR: 

100% syntetisk vaskeskind med imponerende 

holdbarhed. Er super absorberende i forhold til 

traditionelle ægte vaskeskind og meget nemmere at 

vride op.  

 

Rådner ikke og revner/flosser ikke ved udtørring.  

 

Ved udtørring: skyl under lunkent vand og vaskeskindet 

er klar til brug. Opbevar skindet i boksen og hold det 

rent. 

10 stk. 

 
 

Boks 

 

88245-77 (151,20) Kr.:    189,00 

VANDSKRABER 

Hydra Flexi Blade 

FÆLGBØRSTE 

Hi-Tech Wheel Brush 

Gummiskraber med utrolig fleksibilitet og patenteret 

aftørringsdesign. Fjerner op mod 80% af vandet efter 

vask og reducerer derfor tørretiden og mindsker brugen 

af vaskeskind.  

 

Fremstillet af medicinsk silikone og er garanteret ridsefri. 

 

Bruges på lak, glas, gummi og plast.        

Den foretrukne fælgbørste til professionelle og bil-

entusiaster.  

 

Tackler de mest genstridige rengøringsopgaver og er 

modstandsdygtig overfor skrappe rengøringsmidler og 

syre.  

 

Kan også bruges i motorrum sammen med Engine & 

Machine Cleaner for at løsne genstridig snavs. 

10 stk. 

 
 

6 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

Boks 

 

Boks 

Boks 

 

88247-44 

88246-92 

88245-89 

(143,20) 

(263,20) 

(167,20) 

Kr.:    179,00 

Kr.:    329,00 

Kr.:    209,00 

NYHED 

Stort mikrofiber håndklæde til aftørring af bilen efter 

vask. Super absorberende og let at vride op. 

 

Kan maskinvaskes.   

MIKROFIBER HÅNDKLÆDE 

Microfibre Drying Towel 

VASKESVAMP 

Jumbo Sponge 

Kr.:     31,00 

 

 

 

 

(24,80) 

 

88246-72 

 

6 stk. 

 

 

 

 

 
 
 

Ekstra stor vaskesvamp. 

 

 

 

VASKESKIND 

Aqua Dry vaskeskind 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

Pose 

 

 

 

 

 
 
 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

 
Varenr.: 

 
Emb.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 
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TILBEHØR: 

Mikrofiberhandske til vask af bilen eller andet køretøj.        
Vaskehandsken er både effektiv og skånsom. 

1 stk. 

 
 

Pose 

 

88248-17 (63,96) Kr.:     79,95 

MIKROFIBER SVAMP RUND 

MIKROFIBERKLUD TIL GLAS 

 

Blød mikrofibersvamp med lomme til hånden, så 
svampen ikke glider fra dig. 

Kan bruges til påføring af voks, vinylpleje osv. Svampen 
fordeler let produktet uden at ridse, og efterlader et 
ensartet lag. 

Mikrofiberklud specielt til rengøring af glas. Den 
specielle vævning er med til at give helt rene ruder uden 
striber.  

1 stk. 

 
 

1 stk. 

 
 

10 stk. 

 
 

Pose 

 

Pose 

Pose 

 

88248-20 

88248-18 

88248-19 

(119,20) 

(28,00) 

(24,00) 

Kr.:    149,00 

Kr.:     35,00 

Kr.:     35,00 

NYHED 

Super blød Mikrofiberhandske til vask af bilen eller 

andet køretøj. De lange fibre på handsken kan holde 

store mængder af vand og sæbe, og de absobere skidt 

og snavs skånsomt fra lakkens overflade.                           

Kan maskinvaskes. 

Vaskehandsken er både effektiv og skånsom. 

LUKSUS VASKESVAMP MIKROFIBER  

 

AUTOGLYM OPBEVARINGSTASKE 

 

Lækker opbevaringstaske fra Autoglym uden indhold.  1 stk. 

 
 

Pose 

 

BAGVP9

  

(159,20) Kr.:    199,00 

NY UDGAVE 

VASKESVAMP MIKROFIBER 

 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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TILBEHØR: 

10 stk. 

 
 

Boks 

 

88247-08 (76,00) Kr.:     95,00 

POLERKLUDE BOMULD 

Perfect Polishing Cloth 

PÅFØRINGSSVAMP 

Perfect Polish Applicator 

Den nye påføringssvamp er designet med lige og 

afrundede kanter, som gør påføring af polermidler op 

mod lister og kanter endnu nemmere. Den mere faste 

overside, giver et godt greb om applikatoren og hjælper 

til en jævn fordeling af polermidler.  

 

Kan maskinvaskes ved 40 gr.  

 

Må IKKE tørretumbles!!  

10 stk. 

 
 

6 stk. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

10 stk. 

 

 
 

Boks 

 

Boks 

88246-30 

88245-90 

(76,00) 

(84,00) 

 

(103,20) 

Kr.:     95,00 

Kr.:    105,00 

 

 

 

 

 

Kr.:    129,00 

Hurtig aftørring af støv på instrumentborde, paneler og 

instrumentering. Kluden virker som en magnet på 

støvpartikler og fastholder dem i de specielle fibre. 

 

Skal bruges tør. 

 

Kan maskinvaskes mange gange uden at miste sin effekt. 

Den unikke konstruktion af fibermaterialet, giver de 

bedste betingelser for at opnå et perfekt resultat uden 

ridser, ved polering af specielt mørk og sort lak.  

 

Specielt udviklet til brug med Ultra Deep Shine og High 

Definition Wax. 

 

Kan maskinvaskes ved 40-60 gr. Bør altid opbevares i 

beholderen, for at undgå at skidt og snavs opsamles i 

kluden inden brug.        

POLERKLUD MIKROFIBER 

Hi-Tech Finishing Cloth 

PÅFØRINGSSVAMP 

Hi-Tech Polish Applicator 

Hi-Tech applikatoren er designet til at gøre påføring af 

polermidler endnu nemmere. Applikatoren giver en 

mere jævn fordeling af produktet.  

 

Applikatoren skal fugtes før brug og suger derfor ikke 

poleringsproduktet til sig, hvilket giver et mindre 

forbrug.  

 

Kan maskinvaskes ved 60 gr.  

30 stk. 

 

 
 

Pose 88246-46 (31,20) Kr.:    39,00 

Polerklud i 100% bomuld. Med den helt rette tekstur, 

giver denne klud et perfekt resultat hver gang.   

 

Pakken indeholder 8 stk. klude, som kan vaskes og 

bruges igen og igen.    

 

Maskinvask: Max 40 gr.  

 

Må IKKE tørretumbles!!  

Boks PPAPP 

INTERIØR MIKROFIBERKLUD 

Hi-Tech Interior Microfibre 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

 
Varenr.: 

 
Emb.: 
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TILBEHØR: 

Kr.:     99,00 

Kr.:    150,00 

CCP POLERPUDER BLØD 

Vaffelformet  

CCP POLERPUDER MEDIUM 

Vaffelformet 

POLERPUDE 

Snoet lammeuld. 

Vaffelformet polerpude.  

 

Hårdhed: Blød 

Farvekode: Farve kan variere. (sort eller hvid) 

 

 

Anvendelse: Polermidler og antihologram slibepasta. 

Medium hård vaffelformet polerpude. 

 

Hårdhed: Medium 

Farvekode: Orange 

 

Anvendelse: Lakrens med slibepasta. 

180 mm. snoet lammeuld med velcro. 

 

 

OBS: Ved brug af slibepasta (lakrens) med denne type 

polerpude, øges slibeeffekten og varmeudviklingen markant. 

Pas på gennemslibning og opkogning af lakken!!!!!  

 

 

M125C 

M160C 

88248-02 

88248-04 

88248-09 

88414-70 

Kr.:     99,00 

Kr.:    150,00 

Kr.:     62,00 

Kr.:    115,00 

Kr.:    167,00 

Kr.:     62,00 

Kr.:    115,00 

Kr.:    167,00 

Kr.:    195,00 

Ø 80 mm. 

Ø 130 mm. 

Ø 200 mm. 

 

88248-01 

88248-03 

88248-08 

Ø 180 mm. 

Nyudviklet polerpude med afrundede kanter. 

 

Hårdhed: Medium 

Farvekode: Hvid 

 

Anvendelse: Polermidler og antihologram slibepasta. 

POLERPUDER HVID MEDIUM 

Originale Autoglym polerpuder 

Ø 125 mm. 

Ø 160 mm. 

 

 

Ø 80 mm. 

Ø 130 mm. 

Ø 200 mm. 

Nyudviklet polerpude med afrundede kanter. 

 

Hårdhed: Blød 

Farvekode: Sort 

 

Anvendelse: Polermidler og antihologram slibepasta. 

S125C 

S160C 

Ø 125 mm. 

Ø 160 mm. 

 

 

Størrelse: Varenr.: 
Pris pr. stk. 

inkl. moms 

POLERPUDE SORT SOFT 

Original Autoglym polerpuder 

Størrelse: Varenr.: 
Pris pr. stk. 
inkl. moms 

Størrelse: Varenr.: 
Pris pr. stk. 
inkl. moms 

Størrelse: Varenr.: 
Pris pr. stk. 
inkl. moms 

Størrelse: Varenr.: 
Pris pr. stk. 
inkl. moms 
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TILBEHØR: 

Tysk kvalitets semiprofessionel polermaskine på 1200W med 
variabel hastighed. 

 
Vægt: 3,3 kg 
Motor: 1200W 

Hastighed: 600—3000 omdr. 
Spindellås: Quick-lock   
Leveres med 150 mm. velcro bagskive og uldpolerrondel. 

 
Bagskive passer til polerpuder Ø160 mm. & Ø200 mm.  
 

90203-53 (1.116,00) Kr.: 1.395,00 

POLERMASKINE DUAL ACTION 

 

FLANGER 

Bagskive til polerpuder 

Lille og handy polermaskine med kraftig motor på 600 

watt. Udslag på 8mm. og variabel hastighed. 

Specifikationer: 220-240~50 Hz, Variabel hastighed, 

Hastighed: 1500-6800 bevægelser/min, Blød start, 

Adapterplade: 125mm, Max. hættediameter: 180 mm, 

Strømkabel: 3 meter, Justerbart håndtag,                    

Tilbehør: 2 nøgler, 1 6½-tommer poleringshætte,          

2 kulbørster 

Hård bagskive m/velcro. Passer til polerpuder i 

størrelserne: 125, 130 og 160 mm. M14 gevind. 

 

 

 

175 mm. blød bagskive m/velcro. Passer til 180 mm. 

snoet lammeuldspude.  

88250-02 

88245-91 

 

 

 

 

88414-71 

 

 

 

 

(799,20) 

 

 

 

 

 

 

(95,20) 

 

 

 

 

(295,20) 

 

 

 

 

Kr.:  999,00 

 

 

 

 

 

 

Kr.:    119,00 

 

 

 

 

Kr.:    369,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 stk. 

 

 

 

 

1 stk. 

 
 

 

 

SLIBEKLODS 

Norton slibeklods  

Diameter: 33 mm. 

Længde: 50 mm. 

 

 

1 stk. 

 
 

Pose 88409-95

 

  

(189,20) Kr.:    236,50 

1 Stk. 

 
 

Ks. 

 

1 stk. 

 
 

Ks. 

 

TØRSLIBEPAPIR 

Rosetter Ø33/36 mm. 

Selvklæbende slibepapir K2500 til små lakreparationer. 

 

100 stk. pr. pakke 

 

Bruges med slibeklods 88409-95 

 

 

 

 

1 pk. 

 
 

Pk. 88407-44 (279,20) Kr.:    349,00 

UDGÅR 

POLERMASKINE 

4CR Semi-professionel polermaskine 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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TILBEHØR: 

Pumpeflaske i kraftigt syrebestandig plast.  

 

 

 

 

 

88246-81 (239,00) Kr.:    298,75 

 

TILBEHØR TIL UNIVERSALFLASKE 

Løs forstøver til brug med flaske 88245-97 

 

 

Løs skrueprop med tip til brug med flaske 88245-97  

88245-97 

 

 

 

 

 

88245-83 

 

 

88246-10 

 

(18,00) 

 

 

 

 

 

(25,20) 

 

 

(3,20) 

 

 

Kr.:     22,50 

 

 

 

 

 

Kr.:     31,50 

 

 

Kr.:       4,00 

 

 

 
 

Stk. 

 

 

Stk. 

 
 

 
 
 
 
 
 

65 stk. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 stk. 

 

 

 

 

 

 
 

Universal flaske 0,5 ltr. der kan bruges med skrueprop 

eller forstøver.   

 

 

 

Flasken er afbilledet med skrueprop nr.: 88246-10 

(Tilbehør). 

UNIVERSALFLASKE 

Unibottle 0,5 ltr. 

SKUMLANSE 

NILFISK ALTO 

Skumlanse til vask af bil med højtryksrenser 
 

En skumlanse bruges til at lægge et godt og tykt lag 
autoshampooskum ud over din bil inden du skal vaske den. 
Skumlansen er lavet til at skabe så meget skum som muligt, 

med mindst mulig brug af autoshampoo. 
 
En skumlanse er specielt god, fordi den lader autoshampoo'en 

gøre sit arbejde, som er at iblødsætte bilen før du vasker den. 
På denne måde kan shampoo'en gøre sin effekt, og fjerne mest 
muligt skidt og snavs, inden du begynder at vaske bilen med 
hånden.  

SKLNA 

 

 

 

 

 

(399,20) 

 

 

 

 

 

 

Kr.:    499,00 

 

 

 

 

 

Ks. 

 

Stk. 

 

 

 

 

 
 

SKLKK 

 

 

 

 

 

(399,20) 

 

 

 

 

 

 

Kr.:    499,00 

 

 

 

 

 

Ks. 

 

Stk. 

 

 

 

 

 
 

Skumlanse til vask af bil med højtryksrenser 
 

En skumlanse bruges til at lægge et godt og tykt lag 
autoshampooskum ud over din bil inden du skal vaske den. 
Skumlansen er lavet til at skabe så meget skum som muligt, 

med mindst mulig brug af autoshampoo. 
 
En skumlanse er specielt god, fordi den lader autoshampoo'en 

gøre sit arbejde, som er at iblødsætte bilen før du vasker den. 
På denne måde kan shampoo'en gøre sin effekt, og fjerne mest 
muligt skidt og snavs, inden du begynder at vaske bilen med 
hånden.  

SKUMLANSE 

KÄRCHER K-SERIE 

PUMPEFLASKE 

Pump Up Spray 1,5 Ltr. 
Vejl. udsalg 

inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 

eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Pris pr. stk. 
eks. moms 
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1. Fjernelse af flyverust og malerstøv 

Brug Autoglym Clay Bar Kit (88247-12) til fjernelse af metalpartikler og malerstøv fra lakken. 

Påfør smøremiddel: Rapid Detailer og gnid med Clay Bar indtil overfladen er ren og glat. Fjern 

eventuelle misfarvning fra flyverust med Super Resin. 

2. Udbedring af dybere ridser og små lakskader  

Fyld ridsen/skaden op med en lakstift. Efter hærdning, udjævn overfladen med en slibeklods.       

(88409-95) påsat sliberoset K2500 33 mm. (88407-44). Slib forsigtigt indtil overfladen er jævn. 

Processen skal eventuelt gentages indtil man får en helt jævn og mat overflade.                             

For at genopbygge glansen gå til pkt.: 3 & 4  

3. Fjernelse af vaskeridser og matte områder   

Paint Renovator (88245-41) påføres med polerklud (88245-90) i lige strøg (aldrig i cirkler).  

Undgå at ramme ubehandlet plast og gummilister. Gnid indtil slibekornene er opbrugt.          

Ved kraftigere ridser eller matte områder, øges trykket for hurtigere effekt. Processen gentages 

indtil den ønskede effekt er opnået. Aftør med microfiberklud. Overfladen vil fremstå silkemat.   

4. Genopbygning af glansen 

Påfør Super Resin Polish (88245-37) med Polish Applicator (88246-46) eller Perfect Polish    

Applicator (PPAPP). Undgå at ramme ubehandlet plast og gummilister. Påfør i cirkelbevægelse. 

Ved sorte/mørke lakker, brug Ultra Deep Shine (88245-11). Ved matte områder øges trykket 

for at genopbygge glansen. Lad produktet tørre og aftør med en ren microfiberklud.    

5. Forsegling af lakken 
 

For ekstra beskyttelse og forsegling brug Extra Gloss Protection (88245-32). Påfør med Polish 

Applicator (88246-46) eller Perfect Polish Applicator (PPAPP) i et meget tyndt jævnt lag. 

Lad produktet hærde i min. 30-45 min. inden aftørring.                                             

Aftør med en ren tør microfiberklud Hi-Tech Finishing Cloth (88246-30).     

 

Polerguide - håndpolering 
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Detailprodukt: Prof.: Emb. Alternativ 1:   

          

Super Resin Polish Radiant Wax  5 ltr.     

Ultra Deep Shine Radiant Wax 5 ltr.     

Aqua Wax Express Wax  5 ltr.     

Paint Renovator 325 ml. Paint Pro Renovate  1 ltr.     

Extra Gloss Protection Liquid Hardwax  1/5 ltr.     

Bodywork Shampoo Cond. Shampoo Conditioner 14B.  5/25/200 ltr. Car Shampoo 14.  5/25/200 ltr. 

Intensive Tar Remover Tar & Adhesive Remover 5/25 ltr.     

Interior Shampoo Interior Cleaner 5/25/200 ltr. Multiwash TFR 5/25/200 ltr. 

Vinyl & Rubber Care Super Sheen 5 ltr. Rubber Plus Cleaner  5/25 ltr. 

Odour Eliminator Odour Eliminator   5 ltr.     

Bumber & Trim Gel Plastic & Trim Conditioner  1 ltr.  07B Rubber & Plastic Cleaner 1 ltr. 

Instant Tyre Dressing Tyre Dressing 5/25 ltr. Silicone Free Sheen 5/25 ltr. 

Custom Wheel Cleaner Specialist Wheel Cleaner 5/25/200 ltr. Acid Free Wheel Cleaner 5/25 ltr. 

Clean Wheels Acid Wheel Cleaner 5/25/200 ltr.     

Car Glass Polish Glass Cleaner Polish nr. 9 5 ltr.   

Fast Glass Window Clean 5 ltr. Glass Spray 450 ml. 

Engine & Machine Cleaner Engine Cleaner nr. 6 5/25 ltr. Heavy Duty TFR 25/200 ltr. 

Leather Care Balm Leather & Trim Conditioner 1 ltr.     

Rapid Detailer Fast Shine & Lube 5 ltr.     

AutoFresh 500 ml. AutoFresh 1 ltr.     

Motorcycle Cleaner 1 ltr. Motorcycle Cleaner 5/25 ltr.     

Leather Cleaner 500 ml.  Interior Cleaner  5/25/200 ltr.      

Insect Remover 500 ml. Motorcycle Cleaner  5/25 ltr.  Multiwash TFR 5/25/200 ltr. 

Ultimate Screenwash 500 ml.  Screenwash   5/25/200 ltr.      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

KONVERTERING: 
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TIPS & TRICKS 
          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

          

       

          

       

          

       

          

       

MOTORRUM: 

Beskyt elektriske dele og komponenter med husholdningsfilm. 

Sprøjt ENGINE & MACHINE CLEANER ud i motorrum-

met og bearbejd genstridigt olie, fedt og snavs med en radia-

torpensel. Skyl efter med en haveslange eller højtryksrenser.  

  

Genopfrisk og beskyt plast, gummi og slanger efter motorvask 

med VINYL & RUBBER CARE. Spray jævnt, men spar-

somt, Vinyl & Rubber Care over motorrummet mens det 

stadig er vådt og lad det tørre op af sig selv. Således bruger 

man vandet til at fordele produktet jævnt og får en flot finish. 

 

DØRFALSER: 

Brug ENGINE & MACHINE CLEANER til at afrense 

dørfalser. Spray produktet på og brug en radiatorpensel til at 

løsne genstridigt olie, fedt og snavs. Skyl efter med vandslange 

eller højtryksrenser.  

 

Genopfrisk og beskyt plast, gummi og slanger efter vask med 

VINYL & RUBBER CARE. Spray jævnt, men sparsomt, 

Vinyl & Rubber Care ind i dørfalsen mens det stadig er vådt 

og lad det tørre af sig selv. Således bruger man vandet til at 

fordele produktet jævnt og får en flot finish. 

 

POLERING:  

Beskyt plast og gummilister inden polering af lakken med 

BUMPER & TRIM GEL.  

 

Smør et lag Bumper & Trim Gel på alle ubehandlede plast- og 

gummidele inden polering. Dette forhindrer plast og gummi i 

at suge polishen til sig og dermed give hvide skjolder. Efter 

polering aftørres overskydende Bumper & Trim Gel med en 

ren og tør klud.  

 

Ovenstående gælder kun ved håndpolering. Ved maskinpole-

ring skal man afdække med malertape. 

 

POLERINGSRESTER PÅ PLAST & GUMMI: 

Hvide skjolder fra poleringsrester på plast og gummi er ikke 

et sjældent syn. Brug FAST GLASS til at fjerne poleringsre-

ster. 

 

Spray Fast Glass på området og massér det ind i plasten eller 

gummiet for at løsne poleringsrester i porrerne. Skal muligvis 

gentages af flere gange for at få løsnet det hele. Tør efter med 

en ren klud.  

 

Fast Glass indeholder sprit og rengøringsmidler, som i kombi-

nation kan løsne poleringsrester, men udtørrer samtidig det 

behandlede område, så det er meget vigtigt at efterbehandle 

plast & gummi med BUMPER & TRIM GEL for at beskytte 

og genopfriske de behandlede dele.  

 

HARPIKS: IKKE HÆRDET: 

Harpiks på lak og ruder, som endnu ikke er hærdet eller ble-

vet hård, kan ofte afrenses med FAST GLASS. 

 

Spray rigeligt med Fast Glass på det aktuelle område og lad 

det virke lidt tid. Tør det løsnede harpiks af med køkkenrulle 

eller en klud. Gentag proceduren indtil al harpiksen er væk og 

området er rent. Pas på at du ikke ridser lakken med harpiks-

rester i kluden. Vend kluden/skift køkkenrulle ofte, så du bru-

ger en ren side hver gang. Vask efterfølgende bilen med  

BODYWORK SHAMPOO.      

HARPIKS: UDTØRRET/HÆRDET: 

Hvis harpiksen er blevet tør eller hård, kan Fast Glass må-

ske ikke klare opgaven. Her kan man bruge ENGINE & MA-

CHINE CLEANER til at opløse harpiksen. Det anbefales 

dog ALTID at forsøge med Fast Glass først, da Engine & Ma-

chine Cleaner er en kraftig affedter, som kan skade lakken 

hvis den bruges forkert. 

 

Arbejd med ét område af gangen f.eks. en skærm eller en dør. 

Spray rigeligt med Engine & Machine Cleaner på det aktuelle 

område og lad det virke 30-60 sekunder. Tør det løsnede 

harpiks af med køkkenrulle eller en klud. Gentag proceduren 

indtil al harpiksen er væk og området er rent. Pas på at du 

ikke ridser lakken med harpiksrester i kluden. Vend kluden/

skift køkkenrulle ofte, så du bruger en ren side hver gang. 

Vask omgående området med BODYWORK SHAMPOO 

for at neutralisere Engine & Machine Cleaneren, så den ikke 

når at skade lakken.  

 

Efterfølgende kan der forekomme skygger/mat hinde på lak-

ken, som følge af harpiksrester der stadig ligger i porrene af 

lakken. Disse rester kan poleres væk med SUPER RESIN 

POLISH eller ULTRA DEEP SHINE for sorte lakker.  

 

LIM- & SILIKONERESTER:  

Limrester efter klistermærker/folie kan ofte løsnes/fjernes 

med INTENSIVE TAR REMOVER.   

 

RUDER: Kom godt med Intensive Tar Remover på en klud 

eller køkkenrulle og dup området med lim- eller silikonere-

ster grundigt. Lad det virke 1-2 min. indtil det begynder og 

løsne sig. Fjern det løsnede lim eller silikone med køkkenrulle 

og gentag proceduren indtil al lim og silikone er væk. Rengør  

efterfølgende ruden med FAST GLASS ruderens.       

 

LAK: Samme fremgangsmåde som ovenstående, dog efterpo-

leres lakken med SUPER RESIN POLISH eller ULTRA 

DEEP SHINE for at opfriske glansen.  

 

PLETTER & TYGGEGUMMI PÅ SÆDER & STOF:  

Pletter på sæder og stof fra tuscher, kuglepenne, tjære, tygge-

gummirester og rustbeskyttelse kan oftest fjernes med  

INTENSIVE TAR REMOVER. 

 

TJEK ALTID STOF FOR FARVEÆGTHED FØR 

BRUG ET IKKE IØJEFALDENDE STED!! 

 

Kom Intensive Tar Remover på en klud og dup pletten grun-

digt uden at ”trække” i pletten og derved lave en større plet. 

Lad det virke et øjeblik og ”skub” derefter pletten ind mod 

midten af pletten med kluden. Gentag proceduren indtil plet-

ten er væk. Tør efter med en opvredet klud med rent lunkent 

vand. Hvis pletten efterfølgende er ren og området omkring 

er ”beskidt”, renses hele stoffet/sædet med INTERIOR 

SHAMPOO.   

 

OLIE, FEDT OG HARPIKS PÅ SÆDER & STOF:   

Samme fremgangsmåde som ovenstående, med brug af  

ENGINE & MACHINE CLEANER.   

 

TJEK ALTID STOF FOR FARVEÆGTHED FØR 

BRUG ET IKKE IØJEFALDENDE STED!! 
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Esperlundvej 6. DK - 8653 Them. Telefon: +45 21 488 488  
Mail: info@skanoil.dk.  

Web: www.skanoil.dk - www.autoglym.dk - www.lifeshine.dk  

Se mere på www.skanoil.dk 


