


Sisältö 



Esipesu ja shampoo 

Sèmper

Neutraali liukastava hoitoshampoo 

Sèmper on neutraali shampoo auton ylläpitoon. Se on erittäin tiivis ja sillä on voimakas liukastava 

vaikutus. Tuote on erittäin voimakas lianpoistaja ja se vaahtoutuu helposti. Sèmper on täysin turvallinen 

nanopinnoitteilla ja muilla pinnoilla. Ei poista kevyttäkään vahausta. Helppo huuhtoa. Sopii käytettäväksi 

myös vaahdottimella. Sèmper ei sisällä vahaa eikä korostusaineita, ei aiheuta naarmuja ja sopii myös 

ikkunoille. Tuotteen vaahto on kehitetty irrottamaan lika ja sitomaan se itseensä, poistaen sen tehokkaasti 

mutta hellävaraisesti. Muodostaa pestessä "vaahtotyynyn", joka suojelee auton pintaa irtolian 

aiheuttamilta naarmuilta. 

 

KÄYTTÖOHJE: Sèmper on hyvin suorituskykyinen, myös laimennettuna, jopa 1:1500. Voidaan käyttää 

keskikovan veden kanssa. Kovan veden kanssa käytä tiiviimpää laimennussuhdetta tai pese Sàtinolla 

välttääksesi kalkkijälkiä.

500 ml 



Nève 

Neutraali vaahtopesuaine 
Nève on ennennäkemättömän tehokas pH-arvoltaan neutraali shampoo. Nève on tiivis sekoitus 

biohajoavia ja fosfaattivapaita pinta-aktiivisia aineita. Se tarttuu puhdistettavaan pintaan, puhdistaa 

sen syvältä ja poistaa kaikenlaista saasteita ja tielikaa. Turvallinen käyttää pinnalla kuin pinnalla. Sen 

koostumukseen kuuluu kalsiumkarbonaatteja sitovia komponentteja, jotka mahdollistavat pesun 

kovallakin vedellä jättämättä vesitahroja. Soveltuu jopa käyttöön suorassa auringonpaisteessa, 

 

KÄYTTÖOHJE: Käytettäessä vaahdottimella laimenna 1:25-1:50. Liian vähän laimennettu tuote luo 

liian raskaan vaahdon, joka ei tartu likaan optimaalisesti. Tuotetta voidaan käyttää myös 

esipesusprayna. Käytä tällöin laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:20, riippuen 

pinnan likaisuudesta. 

1 000 ml 
4 500 ml 

Sàtino

Shampoo ja vaha mattapintaisille tai teipatuille 
autoille

Sàtino on tehokas ja puhdisvoimainen shampoo, joka sopii täydellisesti mattaisille tai teipatuille 

pinnoille. Se jättää auton pinnalle tehokkaan suojan UV-säteitä vastaan, ja sen vaikutus kestää 

vähintään kaksi viikkoa. Mattapintaisen auton puhdistaminen ja suojaaminen edellyttää 

tietynlaisia tuotteita, jotta käsittely ei vaurioittaisi satiiniviimeistelyä. Tuote on vahaturvallinen. 

Helppo kuivata jättämättä pyörrejälkiä. Shampoon komponentit sitovat pesua haittaavia kalsiumia 

ja magnesiumia vedestä. Näin pinta-aktiiviset aineet voivat vaikuttaa vapaammin, mikä tekee 

Sàtinosta varteenotettavan tuotteen myös pestessä tavallisia maalipintoja kovalla vedellä. 

 

KÄYTTÖOHJE: Laimenna suhteessa 1:60. Pese auto mikrokuituisella pesuhanskalla. Huuhtele 

kylmällä vedellä ja kuivaa mikrokuituliinalla.

500 ml 

Purìfica

Elvyttävä shampoo keraamisille pinnoitteille
Maalipinnalle kertyvä kalkki heikentää kiiltoa ja vedenhelmeilyä. Purìfica liuottaa ja sitoo itseensä 

kalkkia ja happosateiden jättämiä saasteita tehokkaasti ja hellävaraisesti. Poistaa kalkin auton pinnalle 

muodostamat jäänteet. Elvyttää ja korostaa keraamisten pinnoitteiden ominaisuuksia. Tuotteen 

kiillottavat hapot mahdollistavat käsittelyn vahingoittamatta auton vaha- tai muuta pinnoitetta. 

 

KÄYTTÖOHJE: Laimenna 1:60 säännöllistä pesua varten. Poistettaessa pinttyneitä kalkkitahroja 

laimenna korkeintaan 1:10 tai käytä raakana, riippuen liasta. Erittäin vaikeille kalkkitahroille käytä 

Ènergo-puhdistusainetta välttääksesi vaurioita auton pinnalle.
500 ml 



Revìta 

Pinnoiteshampoo 
Pese ja suojaa yhdellä käsittelyllä. Se antaa myös vähintään neljä kuukautta kestävän kiillon ja 

suojan, jopa pinnoittamattomalle autolle. Erittäin tehokkaasti puhdistava ja liukastava Revìta 

kiinnittyy pintaan ja antaa hyvän vedenhelmeilyn. Erittäin suorituskykyinen tuote jopa 

laimennettuna suhteessa 1:100. Suuremmakin auton käsittelyyn riittää 30 grammaa. Revìta poikkeaa 

markkinoiden muista tuotteista, koska se sisältää seoksen liuotettuja siloksaani-polymeerejä, jotka 

tarttuvat tehokkaasti auton pintaan. Ne luovat suojan ilmakehän saasteita, kemikaaleja ja 

linnunjätöksiä vastaan. Erinomainen pesuteho ja neutraali koostumus, joka on turvallinen vahalla ja 

kestopinnoitteilla. 

 

KÄYTTÖOHJEET: Käytettäessä autolle ilman nanopinnoitetta, laimenna suhteessa 1:100. 

Käytettäessä pinnoitteelle, laimenna 1:200. Yhteensopiva Benefìcian ja Cupìdon kanssa. Vaikutus 

alkaa noin kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.  

500 ml 
4 500 ml 

Prìmus 

Monitoiminen esipesu autoille ja moottoripyörille 

Prìmus on tehokas mutta turvallinen esipesu, joka irrottaa myös piintynyttä maantielikaa ilman 

hankaamista. Se on paitsi tehokas, myös turvallinen käytännössä millä tahansa maalatulla 

pinnalla.  Soveltuu myös urheiluatoille sekä moottoripyörille. Soveltuu myös pinnoitteille ja 

vahoille. Voidaan käyttää myös vaahdottimessa, jolloin se luo hyvin tarttuvan ja tiiviin vaahdon, 

joka irrottaa likaa tehokkaasti ja on helppo huuhtoa. Tuote haihtuu hitaasti, minkä vuoksi sitä on 

helppo käyttää myös tavallisella pesuainelevittimellä jättämättä jälkiä tai huonoa kuivumista. 

4  500 ml 



Kori & Pinnoite 

Cupìdo 

Nanokomposiittipinnoite 
Cupìdo yhdistää carnaubavahan kiillon ja nanopinnoitteen suojan. Nanopinnoite Cupìdon hieno 

siloksaanin ja silikonidioksidin yhdistelmä takaa täydellisen helmeilyn. Se tarttuu tehokkaasti 

metallipintaan myös muita pinnoitteita käytettäessa, ja käsittelyn tulokset kestävät vähintään neljä 

kuukautta. Helppokäyttöinen ja upean silkkiefektin luova Cupìdo voidaan levittää myös muiden 

nanopinnoitteiden päälle, jolloin se vahvistaa näiden ominaisuuksia. Sitä voidaan myös käyttää 

pinnoitteena kiillotuksen jälkeen tai pinnoitteen huoltovahana.  Cupìdossa ei ole käytetty liuottimia 

tai polymeereja. Ei sisällä öljytisleitä tai alkoholia, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää 

yksikerroksisille maaleille. 

 

KÄYTTÖOHJE: Suihkuta tuote mikroliinaan tai suoraan käsiteltävälle pinnalle. Levitä käsiteltävälle 

pinnalle ja poista välittömästi toisella, kuivalla mikroliinalla. Käytä tiheydeltään vähintään 500 

gr/m2 mikroliinaa. Älä anna kuivua äläkä käytä suorassa auringonpaisteessa. Tuotetta voidaan 

käyttää useana kerroksena käsittelyn tehon parantamiseksi. Parhaan tuloksen saa savetulla ja 

Venerellä kiillotetulla pinnalla. Käsitelty pinta ei edellytä erityistä ylläpitoa. Tuotteen vaikutus alkaa 

noin kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.

500 ml 



Beneficia 

Pikapinnoite ja pinnoitteen vahvistaja 
Benefìcia on itsestäänaktivoituva pinnoitteen vahvistaja. Tarttuu pintaan pitkäksi aikaa ja kestää 

 happoja, linnunjätöksiä, alkaliishampoita ja liuottimia. Se nopeuttaa kuivumista eikä edellytä 

levityssienen käyttöä, vähentäen näin naarmujen ja pyörrejälkien muodostumista. 

Fluoropolymeerin ja siloksaanin sekoitus mahdollistaa helpon, nopean ja tehokkaan suojauksen, 

kiillon, silkkimäisen efektin ja vedenhelmeilyn. Mikäli käsiteltäessä syntyyki pyörrejälkiä, ne on 

helppo korjata pikadetailerin avulla. 

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä pestylle, märälle ja viileälle pinnalle. Käsittele puolikas paneeli kerrallaan. 

Suihkuta 60 cm etäisyydeltä, jotta aine leviää mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi. Kuivaa 

alhaalta ylöspäin. Jos autossa on nanopinnoite, laimenna 1:1. Kesällä laimenna aina 1:1, 

riippumatta pinnasta. Vahva vedenhyljintä mahdollistaa myös automaattikuivauksen. Tuote alkaa 

vaikuttaa kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.

1 000 ml 

Reflècto 

Kiillon vahvistaja 
Reflècto soveltuu käytettäväksi auton viimeistelyn lopuksi, coating-pinnoitteen lisäämisen jälkeen 

ja juuri ennen auton luovuttamista asiakkaalle. Se vahvistaa kiiltoa ja silkkistä efektiä. Tuotteen 

tekee ainutlaatuiseksi sen kemiallinen rakenne, joka koostuu aurinkofiltterittömästä 

siloksaaniseoksesta.  Suojaa pintaa UV-säteiltä ja saasteilta, ehkäisee kalkkitahroja. Vaikutus 

kestää 15 päivää, mikä vastaa hitaimpien coating-aineiden katalisaatioaikaa. Se hajoaa itsestään ja 

jättää pinnoitteen vedenhelmeilyominaisuudet entiselleen. 

 

KÄYTTÖOHJE: Odota vähintään puolitoista tuntia pinnoitteen lisäämisestä ennen tuotteen 

käyttöä. Levittäminen ei edellytä painetta. Suihkuta pinnalle ja levitä mikrokuituliinalla. Tuote 

vaikuttaa korkeintaan 15 minuutissa.

100 ml 

Aquavelox 

Vettähylkivä pinnoite lasille 

Aquavelox luo vettähylkivän pinnoitteen tuulilasille ja muille lasipinnoille. Ehkäisee lian tarttumista 

lasiin ja saa veden valumaan siltä tehokkaasti pois. Vain yhdellä käsitttelyllä tuulilasi pysyy 

puhtaana hyönteisistä ja saasteista pitkään, ja myös peseminen on nopeampaa ja helpompaa. Tuote 

kestää useita pesuja sekä alkoholipitoisia hyönteisten- ja pihkanpoistoaineita menettämättä tehoaan. 

 

KÄYTTÖOHJE: Pese ikkuna ja puhdista kalkkitahrat. Suihkuta tuotetta tasaisesti kuivalle ikkunalle 

ja levitä mikrokuituliinalla vaaka- ja pystysuorin liikkein. Viimeistele kuivalla mikrokuituliinalla. 

Toista käsittely 20 minuutin kuluttua vahvistaaksesi vaikutusta. Pinnoite kuivuu ja saavuttaa 

suojaominaisuutensa 8 tunnissa.

100 ml 



Puhdistusaineet 

P-Ray 

Raudanpoistaja 

P-Ray syväpuhdistaa korin, renkaat ja ikkunat kuljetuksen, varastoinnin, happosateiden ja 

kaupunkisaasteen aiheutunamista rauta- ja ruostejäljistä. Heikosti reagoiva koostumus ei vaikuta 

aiemmin tehtyihin suojakäsittelyihin. P-Rayn ainutlaatuinen koostumus irrottaa rautahiukkaset, 

jolloin ne on helppo poistaa vesisuihkulla. P-Ray on korvaamaton tuote auton käsittelylle ennen 

kiillotusta tai suojausta. Tehokas puhdistaja on koostumukseltaan hellävarainen. Sopii 

käytettäväksi pinnalla kuin pinnalla, jopa alumiinilla. Sopii myös moottoripyörille. 

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä raakana erittäin likaisille pinnoille tai ennen kiillotusta. Muutoin käytä 

laimennettuna 1:1 pestylle pinnalle. Odota 5-10 minuuttia. Tuote syövyttää rautahiukkaset luoden 

violettia nestettä. Älä anna kuivua pinnalle. Huuhdo huolellisesti ja toista tarvittaessa.

500 ml 



Ènergo 

Kalkki- ja happosadetahrojen poistaja
Ènergo poistaa ikkunoilta ja korilta kalkin ja happosateiden jäämiä ja tekee pesusta nopeampaa. 

Erityinen geelikoostumus mahdollistaa tuotteen helpon ja joustavan levittämisen suoraan 

tarvittaviin kohtiin. Ènergoa voidaan käyttää myös keraamisilla pinnoitteilla rasvanpoistajana ja 

puhdistajana.   

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:5 vaikeille 

kalkkijäljille, jotka eivät irtoa Purìfica -shampoolla. Levitä märälle autolle pesuhanskalla. Käsittele 

ja kuivaa paneeli kerrallaan. Älä käsittele suorassa auringonpaisteessa. Mikäli käsittelystä 

huolimatta osa jäljistä ei irtoa, käytä tuotetta pisaroittain laimentamattomana suoraan pinnalle. 

Anna vaikuttaa viisi minuuttia pyyhkien pyörein liikkein. Pyyhi kostealla mikrokuituliinalla. Tuote 

ei vahingoita muovia, mutta vältä sen käyttöä vanhoille tai muuten herkille pinnoille.

250 ml 

Crònos 

Nopea hiilenpoistaja 
Tehokas hiilenpoistaja Crònos irrottaa muutamassa minuutissa hiilijäänteitä äänenvaimentimen 

sisältä. Sen innovatiivinen koostumus tekee käsittelystöä nopeaa. Ei edellytä teräsvillan käyttöä. 

Tuote on geelimuotoista, eikä se tartu pintaan. 

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä tuotetta pakoputken sisälle harjalla. Anna vaikuttaa minuutti jokaista 

ajettua 5000 km kohtia ja poista märällä mikrokuituliinalla. Älä käytä lakkaamattomille 

muovipinnoille.
250 ml 

Perfècta 

Pikakiilloke - puhdistus, kiilto, suoja 
Perfècta on nopein ratkaisu, kun haluat saavuttaa kiillon, syvyyden, silkkisen vaikutelman ja suojan 

mahdollisimman nopeasti. Sen koostumus poistaa nopeasti ja tehokkaasti likaa, vesitahroja ja 

hyönteisiä. Sopii käytettäväksi kaikille pinnoille, kuten korille, ikkunoille, muoville, tiivisteille tai 

kromille. Perfècta on erinomainen apukeino kuivauksessa, sillä se vähentää kovan veden aiheuttamia 

tahroja. Se on suunniteltu yhteensopivaksi vahojen, pinnoitteiden ja nanopinnoitteiden kanssa. 

Jokainen käyttökerta lisää yhden suojaavan kerroksen! 

 

KÄYTTÖOHJE: Perfèctaa voi käyttää niin märällä kuin kuivallakin pinnalla. Märällä pinnalla levitä 

tuote liinalla ja kuivaa veden ja Quick Detailerin sekoituksella kostutetulla liinalla. Kuivalla pinnalla 

levitä mikrokuituliinalla ja kuivaa välittömästi.

500 ml 
4 500 ml 



Vénere 

Kiillotusaine ja tukiaine Cupìdo-pinnoitteelle
Syvä kiilto ja silkkinen efekti. Vénere on kaksikäyttöinen tuote. Se on viimeistelykiillotusaine, joka 

korostaa lopputulosta ja vahvistaa kiiltoa. Se on myös pohjustusaine, joka lisätään ennen Cupìdoa, 

jotta pinnoitus olisi optimaalinen. Erittäin hienot hiovat ainesosat, hartsit ja kiinnittymistä edistävät 

komponentit mahdollistavat paremman kiillon. Soveltuu erityisesti tummille autoille. Tekee 

metalliväreistä heijastavampia ja antavat mattaväreille samettisen efektin. Helposti ja nopeasti 

levittyvää Vénerea voi käyttää niin käsin kuin koneella. Ei tahraa kumia tai muovia. 

 

KÄYTTÖOHJE: Käytettäessä yksin, levitä mikroliinalla kaksi pisaraa paneelia kohden. Poista 

puhtaalla mikroliinalla. Käytettäessä koneella käytä matalaa kierronopeutta (nopeus 1-3). 

Käytettäessä pohjustusaineena Cupìdolle, levitä tuote pinnalle normaalisti, mutta älä pyyhi pois. 

Käytä Cupìdoa käsitellyn pinnan päälle, ja pyyhi molemmat tuotteet yhdessä pois mikroliinalla.

250 ml 

Vèritas 

Pyörrejälkien paljastaja 
Vèritas paljastaa pyörrejäljet ennen pinnoitteen tai sinettivahan lisäämistä, jolloin käsittelyn 

tarve on helpompi määrittää. Poistaa tehokkaasti pinnalta rasvan, liukasteöljyn ja kiillotusöljyn, 

tuoden pienetkin virheet ja hologrammit selkeästi näkyville. Ei valkaise tai vahingoita pintaa. 

Ehkäisee pölyn kerääntymistä antistaattisen ominaisuutensa vuoksi, helpottaen pinnoitteet 

levittämistä. Edistää myös pinnoitteen tarttumista käsiteltävään pintaan, parantaen kiiltoa. 

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:4. Raakana levitä 

mikrokuituliinalla. Laimennettuna suihkuta suoraan pinnalle. Levitä kostealle pinnalle ja 

huuhtele välittömästi pois.

1 000 ml 



Verhoilu ja muovi 

500 ml 

Ductile 

Yleispuhdistusaine 
Ductile yleispuhdistusaine soveltuu erityisen likaisille ajoneuvoille tai käyttöön ennen pinnan 

käsittelyä. Tuote on monikäyttöinen ja tiivis, soveltuen lähtökohtaisesti kaikille auton sisä- ja 

ulkopinnoille. Tuote on Alcantara® -sertifioitu poistamaan piintyneitä orgaanisia tahroja 

vahingoittamatta käsiteltävää pintaa. Tuotteen innovatiiviset kationiset pinta-aktiiviset aineet 

jättävät verhoilupinnat pehmeiksi. Ductile eliminoi epämiellyttäviä hajuja, kuten piintynyttä 

savukkeiden hajua, ja jättää miellyttävän tuoksun  sisätiloihin. Ei tahraa, helppo huuhdella. 

 

KÄYTTÖOHJE: Tuote on monipuolinen, ja soveltuu lähes kaikille pinnoille ja verhoiluille. Se on 

turvallinen myös herkillä pinnoilla puhdistettaessa piintynyttä likaa, öljyä ja rasvoja. 

Puhdistettaessa  moottoria, metalliseoksia tai vanteita laimenna suhteessa 1:3. Maalipinnan 

esipesussa ja ovenkarmeja puhdistettaessa laimenna 1:20-1:30 riippuen likaisuudesta. 

Kangasverhoiluilla laimenna 1:10, muovilla ja vinyylillä 1:20. Muovipintoja puhdistettaessa käytä 

harjaa. Harja muodostaa vaahdon, joka puhdistaa pinnan tehokkaasti ja syvältä. Soveltuu myös 

koneelliseen puhdistukseen ja höyrypuhdistimille.



Hydra 

Suojaava ehoste muoville ja vinyylille 
Hydra on kaksitoiminen ehoste, joka soveltuu auton sisäisille ja ulkoisille muoviosille. Hydra on 

helppo levittää, ja kestää hyvin nesteitä ja kemikaaleja. Fluoropolymeerinen koostumus takaa 

vähintään kolmen kuukauden keston kaikilla pinnoilla. Suojaa UV-säteiltä ja kulumiselta. 

Palauttaa pinnan alkuperäisen värin tasaisesti ja jättämättä rasvaisia tahroja. Hydra ehkäisee 

tahroja hylkimällä tehokkaasti vettä ja likaa, sekä takaa optimaalisen vedenhelmeilyn. Hydra on 

vesipohjainen tuote, joka ei sisällä liuottimia tai silikonia. Siitä ei irtoa likaa, eikä se valkaise 

muoviosia edes käyttöikänsä lopussa.   

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamanttomana tai laimennettuna korkeintaan 1:5, riippuen halutusta 

tuloksesta. Toista käsittely paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Halutessasi paremman 

kiillon renkaille, suihkuta ja anna kuivua.

500 ml 

Dèrma 

Kaksitoiminen nahanpuhdistaja 

Dèrma Cleaner on kaksitoiminen puhdistaja nahalle. Puhdistaa ja hoitaa yhdellä käsittelyllä. 

Ylläpitää nahan ulkonäköä ja ehkäisee kuivumista, kulumista ja halkeilua. Sisältää pehmentäviä ja 

kosteuttavia ainesosia, jotka pitävät nahan tuoreen näköisenä. Puhdistaa kuivaamatta. Jättää 

käsitellyt pinnat miellyttävän tuoksuisiksi. 

 

KÄYTTÖOHJE: Suihkuta suoraan käsiteltävälle pinnalle. Likaisen pinnan puhdistamiseksi 

käsittele pensselillä tai pehmeällä harjalla. Hankaamalla harjaksilla tuote vaahtoaa ja puhdistaa 

syvältä. Hankaa voimakkaasti minuutti tai niin kauan, kunnes lika irtoaa. Pyyhi ylimääräinen tuote 

pois mikrokuituliinalla. Puhtaan pinnan ylläpitämiseksi ja suojaamiseksi suihkuta pinnalle ja pyyhi 

mikrokuituliinalla.

500 ml 






