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Miért a Gtechniq?
Ha a legjobbat szeretné az autójának, ne keressen tovább. A Gtechniq összeköti
az innovációt a valósággal, és fejlesztéseinek köszönhetően a világ egyik legjobb
felület ápoló termékeit nyújtja. A Gtechniq megalkotása Drew Gill, angol kvantumfizikus innovációjához kötődik, aki a piacon fellelhető fényezésvédő bevonatokban
csalódva elhatározta, hogy létre hozza a piac leghatékonyabb termékeit.
Minden Gtechniq termék innovációra és tudományra alapozott, mindemellett szem
előtt tartva a könnyű felhasználhatóságot is. A Gtechniq termékskála célja a maximális, hosszútávú, kiemelkedő megjelenés kölcsönzése és magasfokú védelem
biztosítása a természet erőivel szemben, napról napra.
A Gtechniq beépíti a felülettudományt minden gyártott termékébe. A nano méretű
kompozit anyagok teljesítményének kiaknázásával és szélsőségekre történő tesztelésével a Gtechniq garantálja, hogy minden terméke erőteljesebben és okosabban fejti
ki hatását, mint bármi más, amit valaha kipróbált.
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A GTECHNIQ
A piacon fellelhető fényezés védelmét és karbantartását szolgáló termékekekben csalódva határozta el Drew Gill kvantumfizikus, hogy új termékmegoldást
fejleszt ki és 2001-ben megkezdte Nagy-Britanniában a Gtechniq megalkotását.
A waxok, különböző polimerek és a PTFE (politetrafluoretilén - teflon) alapú
csodakezelések sem kínáltak jelentős tartósságot sem kinézetben, sem pedig
védelemben. Ráadásul úgy találta, hogy a termékek többsége valójában gyengébben teljesít, mint maga a festék, melyet meg kellene védeniük.
Ebből a csalódottságból fakadt egy egyszerű ötlet: „A világ legszebb, legtökéletesebb, legokosabb és legintelligensebb felületének megtervezése. Egy olyan
felület, amely sokkal többet tud annál, hogy jól néz ki amíg új. ”
Drew a kvantumfizikai hátterével tisztában volt azzal hogy hogyan működnek a
felületekre ható erők, formák, struktúrák mikroszkópikus méretben. Tisztában
volt azzal is, hogy milyen mértékű módosításokat lehet végrehajtani a valóban
hasznos fejlesztések érdekében. Olyan fejlesztések, mint a szennyeződés
taszítás, könnyebb moshatóság, karcállóság, UV- és foltállóság, hosszú távú
fény és színstabilitás.
Számos tudományos területen végzett kutatást követően, különös tekintettel a nano-méretű felülettechnikára, nagyon sok munka és kudarc után végül
megszületett az inteligens felületek tudománya, a Gtechniq.
A Gtechniq termékcsalád első gyártmánya a C1 Crystal Lacquer volt, melyet
gyorsan követett a P1 Nano Composite Polish.
2006-ban Rob Earle vette át az ügyvezetői széket Drew-tól. Rob szenvedélye
az autók és hajók iránt, új Gtechniq termékek tesztelésére és a határok feszegetésére ösztönözte. Továbbfejlesztette a Drew által tervezett termékeket, és
még számos további termék fejlesztésével növelte a Gtechniq kínálatát.
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FÉNYEZÉS BEVONAT TELEPÍTÉSE OTTHON, VAGY KIVITELEZŐNÉL?

Amennyiben rendelkezik már tapasztalattal az autókozmetikai termékek alkalmazásában, és volt már önmaga által kozmetikázott járműve, akkor nem fog gondot okozni akár a tartósabb felhasználásra tervezett Gtechniq termékek használata
sem. Ellenben, ha nincs ilyen irányú tapasztalata, és a magasabb színtű védelem mellett voksol (pl.: Crystal Serum Ultra), akkor célszerű felkeresni egy Önhöz közeli akkreditált Gtechniq telepítőt. Telepítőinket megtalálhatja a www.gtechniq.hu/partnerek
oldalon.

Weboldalunkon a sok hasznos tanács mellett, használati útmutatókat és video segédleteket is talál a termékek használatának megkönnyítésé érdekében.

Professzionális autóápolási és autókozmetikai termékek, nem csak profiknak!
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EASY COAT
LOCSOLÓCSŐRE CSATLAKOZTATHATÓ KERÁMIA
BEVONAT
TULAJDONSÁGOK:
• Fényezett, és üveg felületekre is
• Erős szennyeződés lepergető hatás
• Biztonságos, oldószer-mentes összetevők
• 500ml, két közepes autóra elegendő mennyiség
• Könnyű telepítés
• Tömlőcsatlakozós, és utántöltő kiszerelésben is
• 3 hónap tartósság
MÉRET:

500ml
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KÉMIAI KÖTÉSES
TARTÓS VÉDELEM
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CRYSTAL
SERUM
ULTRA
CSAK AKKREDITÁLT TELEPÍTŐKNEK

TULAJDONSÁGOK:
• 9 év garancia, akkreditált Gtechniq szakember telepítése esetén
• Páratlan szintű fényesség, simaság, mosáskarc és kémiai ellenállás
• Egy forradalmian új, keményebb 7 nm-es nanoréteg van a 20 nm nanoréteg
felett, növelve a térhálót - megerősítve a bevonat felső rétegét
• A kemény 10h felső réteg és a rugalmas 7h alapréteg javítja a mosáskarc ellenállást a szokásos 9h festékvédelemhez képest
• Még ellenállóbb a legerősebb vegyszereknek (pH2 - pH13) és a madárpiszoknak is
• Hidrofób felülete könnyebbé teszi az autó karbantartását, de a végleges hidrofób
funkció érdekében javasolt az EXO Ultra Tartós Vízlepergető Bevonat vagy C2
Folyékony Kristály alkalmazása
• Ellenáll nagymértékű hőingadozásoknak is, akár -40 ° C és + 250 ° C között

MÉRET:

30ml

50ml

HOGYAN MŰKÖDIK:
Felhordás után 10 másodperccel megindul a
kemény és puha összetevők rétegbe rendeződése
Puha és kemény összetevők vegyesen,
közvetlen felhordás után

Applikáló
korong

Fényezés
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Kemény réteg (~10h)
kopásállóság, és kémiai
védelem
Puha réteg (~7h)
flexibilis alap a kemény rétegnek

Fényezés

Az MF1 ZeroR Mikroszálas Törlőkendővel való
törlés után a rétegek felülete sima lesz, és a
elindul a kötés folyamat.
A folyamatot a levegő páratartalma segíti.
Mikroszálas
kemény sima réteg
törlőkendő

flexibilis hordozó,
erős kémiai kötéssel
a fényezéshez

Fényezés

CRYSTAL
SERUM
LIGHT

TULAJDONSÁGOK:
• A lehető legjobb mosáskarc és kémai behatások elleni védelem a végfelhasználói
termékek közül
• Magasfényű és sima tapintású felület.
• Megkönnyíti az autó tisztántartását
• 5 év garancia Akkreditált Gtechniq szakember telepítése esetén
• Crystal Serum Ultra teljesítményének 80%-át nyújtja, de gépi polírozással eltávolítható.
• A nagy sűrűségű kerámia réteg ellenáll a pH2 - pH12 értékű vegyi anyagokkal
szemben - könnyen eltávolíthatóvá teszi a makacs szennyező anyagokat, mint
például gyanta, kátrány és vízkő foltok.
• Ellenáll nagymértékű hőingadozásoknak is, akár -40 ° C és + 250 ° C között

MÉRET:

30ml

50ml

Serum Light formula egy tartós,
magasfényű, sima tapintású
bevonat ami kémiai kötéssel
kapcsolódik az autó
fényezéséhez. 9h keménysége
mellett mégis teljesen víztiszta.
Telepítés után a bevonatnak
köszönhetően a fényesség
tartósabb, mint az egyéb
konkurens gyártók hasonló
termékei esetében. Megkönnyíti
az autó tisztántartását

Fényezés

A nagy sűrűségű kerámia réteg ellenáll a pH2 pH12 értékű vegyi anyagokkal szemben - könnyen
eltávolíthatóvá teszi a makacs szennyező
anyagokat, mint például gyanta, kátrány és vízkő
foltok.

pH2

Ellentétben az átlagos viasszal vagy szerves
polimer bevonatokkal, a Serum Light sokkal
jobban ellenáll magasabb és alacsonyabb
hőmérsékleteken is. Ellenállóság akár -40 ° C-tól
+ 250 ° C-ig.

pH12

Fényezés

Fényezés
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KRISTÁLYLAKK

TULAJDONSÁGOK:
• Akár 5 év élettartam
• 5 év garancia akkreditált Gtechniq szakember telepítése esetén
• Könnyű telepíthetőség, ideális kezdő kerámiabevonat felhasználóknak
• Legjobb Gtechniq bevonat matt autók esetén
• Kiváló csillogást kölcsönöz fényes autójának
• Kristály tiszta végeredmény
• A C1 formula kifejezetten kemény felülete hatásos védelmet nyújt a
mosási nyomok és kisebb karcokkal szemben, akár puhább fényezés
esetén is
MÉRET:

30ml

50ml

250ml

6 hónap múlva
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1 év múlva

ULTRA TARTÓS
VÍZLEPERGETŐ BEVONAT

TULAJDONSÁGOK:
• 18-24 hónap élettartam
• Mély fényes felület
• Egyedülálló víz és szennyeződés taszító hatás
• Fényesebb megjelenést ad, és hosszan könnyíti a tisztántartást
• Könnyű telepítés
• Hatalmas lépés a Last Surface Protection Technology
területén
• Megkönnyíti a vízkő foltok eltávolítását
MÉRET:

30ml

50ml

FLEXIBILIS FÓLIA BEVONAT
TULAJDONSÁGOK:
• Akár 2 év élettartam karosszériavédő fóliák (Paint Protection
Film /PPF) és egyéb fólia bevonat esetén (pl. wrapping)
• Megkönnyíti a felület ápolását, karbantartását.
• Fényes, szatén, és matt felületeken is használható
• Együttműködik az öngyógyuló fóliákkal is
• Meghosszabbítja a PPF és egyéb fóliák tartósságát
• Kémiai kötés a fóliával, ami tartós ellenálló réteget biztosít a fóliának a mindennapi behatásokkal szemben
• A bevonat speciális felülete kiváló víz, és szennyeződés
lepergető hatással bír
• Megakadályozza a szennyeződések maradandó nyomát
• Csökkenti az UV által okozott sárgulást
MÉRET:

30ml

50ml
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AERO COAT
TULAJDONSÁGOK:
• Kifejezetten a felületi ellenállás csökkentésére fejlesztve,
versenyautókhoz
• Utcai autón is alkalmazható, 2 éves élettartammal
• Kiváló hidrofób hatás
• Fényezésre és bevonatokra is
• Használható különálló termékként is, de kerámiabevonatokra is egyaránt

MÉRET:

30ml

50ml

MŰANYAG
VÉDELEM

MŰANYAGFELÜLET
FELÚJÍTÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Akár 2 év élettartam
• Visszaállítja a műanyag felületek “új” külsejét
• Minden külső műanyagon használható
• Fényes, csillogó végeredmény nélkül
• Lassítja az új felületek öregedését
MÉRET:
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15ml

30ml

KERÉK
VÉDELEM

FELNI PÁNCÉL
TULAJDONSÁGOK:
• Akár 2 év élettartam
• Fékpor taszító hatású, a könnyű tisztántartásért
• Használható felniken, féknyergeken, kipufogóvégeken
• Lemez, vagy alufelnikre is
• Kiváló folt- és szennyeződés-ellenállás

MÉRET:

15ml

30ml

ÜVEG
VÉDELEM

NANO VÍZLEPERGETŐ
SZÉLVÉDŐ BEVONAT
TULAJDONSÁGOK:
• Akár 30 000 km tartósság
• Javítja a látást nedves időben, segítve a biztonságos közlekedést
• Segíti a jég, gyanta, bogármaradványok eltávolítását
• Az erős kémiai kötés páratlan tartósságot biztosít a G1-nek
• Folt, és torzításmentes végeredménye miatt kiválóan
alkalmas első szélvédőkre
• CSAK üveg felületekre!
• Tartalmazza a G2, maradvány eltávolító szert is
MÉRET:

15ml

100ml
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EGYÉB FELÜLETEK
VÉDELME

AB

AB

AB

FOLYÉKONY
KRISTÁLY
GYORS
EREDMÉNY

MAXIMÁLIS
LEPERGETÉS

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

TULAJDONSÁGOK:
• Akár 6 hónap élettartam
• Egyszerű használat, “permetez-töröl”
• Extrém víz, és szennyeződés lepergető hatás
• Azonnali, hatékony védelem az UV sugarak ellen
• Tisztántartja autóját
• Használható szárítószerként is

MÉRET:
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250ml

500ml

1l

5l

VÍZLEPERGETŐ
BEVONAT ÜVEG ÉS
PLEXI FELÜLETRE
KOSZ
LEPERGETÉS

GYORS
EREDMÉNY

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

TULAJDONSÁGOK:
• Akár 4 hónap élettartam
• Kiváló víztaszító hatás
• Könnyű használat
• Csepplepergető hatás már alacsony sebességnél is - evvel növelve
a biztonságos közlekedést
• A bevonattal ellátott üveg hosszabb ideig tisztább marad,
szennyező anyagok, mint például bogarak, madárpiszok, és jég
könnyebben eltávolítható

MÉRET:

100ml
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TARTÓS GUMI
ÉS KÜLSŐ
MŰANYAGÁPOLÓ
KOSZ
LEPERGETÉS

GYORS
EREDMÉNY

HOSSZÚ
ÉLETTARTAM

TULAJDONSÁGOK:
• Szatén felület egy réteg esetén
• Fényes végeredmény több réteg használatával
• Nanotechnológiának köszönhetően elképesztő tartosságal bír
• Vízlepergető hatása miatt a kerék könnyen tisztítható

MÉRET:

20

250ml

1l

BELSŐ
FELÜLETÁPOLÓ
GYORS
EREDMÉNY

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

TULAJDONSÁGOK
• Kifejezetten belső műanyag felületek ápolására, akár műanyag,
gumibevonat, vagy vinyl
• Fokozza a kopásállóságot
• UV, víz és szennyeződés ellenálló bevonatot képez
• A kezelt felületeken 99,9%-ban elpusztítja a baktériumokat

MÉRET:

100ml
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SZÖVET
IMPREGNÁLÓ

MAXIMÁLIS
LEPERGETÉS

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

TULAJDONSÁGOK:
• Minden vízbázisú szennyeződést távoltart
• Légáteresztő, és rendkívül tartós
• Vízlepergető hatása miatt könnyű a tisztántartás
• Az autó belső felületein, - ülés, szőnyeg - használható
• Akár 12 hónap élettartam, az igénybevételektől függően

MÉRET:
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250ml

500ml

1l

5l

BŐRVÉDŐ
BEVONAT
GYORS
EREDMÉNY

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

TULAJDONSÁGOK:
• 3 - 12 hónap élettartam
• Tartós, kopásálló felület
• Matt végeredmény
• Megvédi a bőr felületet az UV sugarak hatásától, festékátadástól, és
egyéb elszíneződésektől
• Ideális ülésekhez, kormányokhoz, egyéb frekventált bőrfelületekhez

MÉRET:

100ml

500ml
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KARBANTARTÁS
ÉS POLÍROZÁS

WASH
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FELÜLET
ELŐKÉSZÍTŐ
FOLT
MENTES

MÉLY
TISZTÍTÓ

GYORS
EREDMÉNY

TULAJDONSÁGOK:
• Eltávolítja a polír maradványokat, így 100% tiszta felületet biztosít
• Segíti a kémiai kötést alkalmazó bevonatok (pl. Crystal Serum, EXO,
C5) tapadását
• Nem tartalmaz illatanyagot, vagy színezéket, keveréke alkoholnak
és oldószereknek

MÉRET:
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250ml

500ml

5l

BEVONAT
BARÁT

MÉLY
TISZTÍTÓ

ERŐS
HABZÁS

MÉLYTISZTÍTÓ
SAMPON

TULAJDONSÁGOK:
• Kifejezetten a Gtechniq termékek ápolásához
• Kiváló felület siklás, kevesebb karc
• Sűrű habja megbontja a kötést a szennyeződés és a
felület között
• Fényes végeredmény

MÉRET:

250ml

500ml

1l

MÉLY
TISZTÍTÓ

5l

GYORS
EREDMÉNY

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ
KONCENTRÁTUM

TULAJDONSÁGOK:
• Páratlan tisztítási hatás
• Bármely felületen felhasználható, a szövettől a motortérig
• Könnyen eltávolítja a foltokat, mint például a tinta és ételfoltok
• Makacsabb szennyeződésekre is (fokozott figyelemmel!)
• Erős koncentrátum, első használat előtt kevésbé szem
előtt lévő területen javasolt a kipróbálása
MÉRET:

100ml

500ml

5l
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AKTÍVHAB

BEVONAT
BARÁT

MÉLY
TISZTÍTÓ

ERŐS
HABZÁS

TULAJDONSÁGOK:
• Marás mentes hatóanyagok
• 100% biológiailag lebomló
• Hatékony, citrusos zsírtalanító aktív hab
• Feloldja a felületről a szennyeződéseket a felület károsítása nélkül

MÉRET:

1l

5l

BEVONAT
BARÁT

MÉLY
TISZTÍTÓ

GYORS
EREDMÉNY

CITRUS ELŐMOSÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Könnyedén eltávolítja akár az olajos szennyeződéseket
• 100% biológiailag lebomló, pH semleges
• Számtalan felhasználási lehetőség a kárpittól a motortérig
• Használható hígítatlanul, de kevésbé szennyezett
helyeken, 1:10-es arányú keverékben is
MÉRET:
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500ml

5l

BEVONAT
BARÁT

GYORS
MÉLY
TISZTÍTÓ EREDMÉNY

FELNI ÉS FÉMTISZTÍTÓ
TULAJDONSÁGOK
• Gyorsan oldja a fékport és egyéb lerakódásokat
• Biztonságos, mégis hatékony
• Korroziógátló összetevők a marásmentes felületért
• Sűrű, gél állag, a függőleges felületeken való ideális
tapadásért

MÉRET:

250ml

500ml

BEVONAT
BARÁT

5l

MÉLY
TISZTÍTÓ

GYORS
EREDMÉNY

KÁTRÁNY ÉS
GYANTAELTÁVOLÍTÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Könnyedén eltávolítja a kátrány és gyanta
maradványokat
• Oldószer alapú
• Használható bevonattal nem kezelt, és kezelt autón is

MÉRET:

500ml
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BEVONAT
BARÁT

MÉLY
TISZTÍTÓ

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

PH SEMLEGES
BOGÁROLDÓ

TULAJDONSÁGOK:
• Kiváló bogármaradvány oldó hatás
• 100% biológiailag lebomló
• pH semleges

MÉRET:

250ml

500ml

BEVONAT
BARÁT

5l

MÉLY
TISZTÍTÓ

KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

VÍZFOLT ELTÁVOLÍTÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Kiváló anyag a sók, szilikát maradványok eltávolítására
• Könnyedén eltávolítja a kemény víz vízkő foltjait
• Egyaránt használható fényezésen, és üveg felületeken

MÉRET:
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250ml

500ml

BEVONAT
FOLT
GYORS
MENTES EREDMÉNY BARÁT

GYORSTISZTÍTÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Egyszerű használat, “permetez-töröl”
• Vízcsepp foltok, ujjlenyomatok, por, mosás nyomok
eltávolítására
• Használható fényezésen, műanyag, és gumi felületeken
egyaránt
• Több réteggel növelhető a tartósság, fényesség
MÉRET:

250ml

500ml

MÉLY
TISZTÍTÓ

5l

GYORS
EREDMÉNY

BELSŐ TISZTÍTÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Erőteljes pH semleges tisztítószer
• Minden belső felületen használható
• Nem csak illatosít, megköti a kellemetlen szagokat

MÉRET:

500ml

5l
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GYORS
MÉLY
KÖNNYŰ
TISZTÍTÓ EREDMÉNY TISZTÍTÁS

NANOTECHNOLÓGIÁS
ÜVEGTISZTÍTÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Vízbázisú üvegfelület tisztító
• Nano anyagokat, citrussavat tartalmaz a karcmentes,
foltmentes eredményért
• Nagy teljesítményű üveg polír, minden fajta
szennyeződés eltávolításához
• Klinikailag tiszta felületet hagy
• Kifejezetten ajánlott G1 Nano Vízlepergető Szélvédő
Bevonat vagy G5 Vízlepergető Bevonat használata elött
MÉRET:

100ml

BEVONAT
BARÁT

MÉLY
TISZTÍTÓ

FOLT
MENTES

ANTISZTATIKUS
ÜVEGTISZTÍTÓ
TULAJDONSÁGOK:
• Nagy teljesítményű, erős tisztitószer
• Foltmentes, tiszta végeredmény
• Antisztatikus hatás a por lerakódás ellen

MÉRET:
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500ml

5l

ALACSONY
HŐMÉRSÉKLET

GYORS
EREDMÉNY

NANÓ KOMPOZIT
POLÍRPASZTA

TULAJDONSÁGOK:
• Egy termék a polír három lépcsőjéhez
• Aktív részecskéknek köszönhetően könnyebb, gyorsabb
a polírozás
• Kenőanyag mentes, a “DropBack” hatás elkerüléséért
• Kitöltő anyag mentes, a valódi, tartós végeredményért
• Használható kézi vagy gépi polír esetén is, akár 1500-as
nedves csiszolás nyomainak eltávolításához

MÉRET:

100m

500ml

1l

GYORS
ALACSONY
HŐMÉRSÉKLET EREDMÉNY

5L

MÉLY
TISZTÍTÓ

KRÓM ÉS FÉMFELÜLET
ÁPOLÓ

TULAJDONSÁGOK:
• Kiemelkedőn tiszta hatású felület
• Maró és karcmentes összetevők
• Bármilyen fémfelületen alkalmazható
• Használható felniken, féknyergeken, kipufogóvégeken

MÉRET:

100ml
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ÁPOLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

MIKROSZÁLAS MOSÓKESZTYŰ
TULAJDONSÁGOK:
• Rendkívül alacsony surlódású anyag, a mosáskarcok ellen
• A mosó habok maximális megtartására tervezve
• Különbőző hosszúságú szálak elosztottan, a teljes
szennyeződés eltávolításért

Belső szivacs a hab maximális
megtartása érdekében

TELJES MÉRET:
18x22cm
FELÜLET

Különösen könnyen sikló szálak
a könnyű, és alapos mosásért.
A hullámos kialakítás segít a
szennyeződést magában tartani.

ZeroR MIKROSZÁLAS
TÖRLŐKENDŐ
TULAJDONSÁGOK:
• Rendkívül puha, hatékony maradványeltávolító felület
• Magas poliamid tartalom (30%, szemben az átlag kendő
10% tartalmával) és a szálak precíz elosztása miatt az
MF1 rendkívűl hatékony és lágyabb versenytársainál
MÉRET:

40x40cm

ZERO SCRATCH
MIKROSZÁLAS SZÁRÍTÓKENDŐ

TULAJDONSÁGOK:
• Minimalizálja a felület károsítást
• Kialakítása segít a fényezés megóvásában, miközben
nagy mennyíségű vizet képes felszívni
MÉRET: 60x90cm
36

ULTRA FINOM MIKROSZÁLAS
GYÉMÁNTKENDŐ
Puha külső
réteg, gyorsan
átvezeti a folyadékot a belső
vizmegkötő
magba
Vízmegkötő belső réteg,
ami biztosítja a külső réteg
maximális folyadékfelszívó
képességét

TULAJDONSÁGOK:
• Abszolút száraz felületet biztosít
• Rendkívül lágy, abszorbens külső réteg közvetíti a
folyadékot a belső vízmegkötő rétegbe
• Átlagos kendőktől eltérően kifejezetten könnyű
kicsavarni
MÉRET: 60x60cm

ÜVEGTISZTÍTÓ KENDŐ
TULAJDONSÁGOK:
• Ideális tisztító kendő minden üvegfelületre
• Hullámos, érdesített felület a maximális szennyeződés
eltávolítás érdekében
• G6 Antisztatikus Üvegtisztító használatával tökéletes,
kristálytiszta eredmény
MÉRET: 40x40cm

HAZE BUSTER KERÁMIA
TÖRLŐKENDŐ

TULAJDONSÁGOK:
• Speciális kendő kifejezetten kerámia bevonatok
maradványainak eltávolításához
• Kialakításának köszönhetően csökkenti a bevonatok
csíkozódását, hullámosságának esélyét
MÉRET: 40x40cm
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APPLIKÁLÓ KORONG (X10)
TULAJDONSÁGOK:
• 100% pamut
• Használható az utolsó lépésekhez is
• Ideális a Gtechniq bevonatokhoz

ULTRA FINOM MIKROSZÁLAS
APPLIKÁTOR KORONG
TULAJDONSÁGOK:
• Szivacshabbal töltött, rendkívül lágy mikroszálas korong
• Bevonatok felhordásához használható
• Sűrű, mikroszálas kendővel bevonva, egy praktikus ujjnyílással a biztonságosabb és gyorsabb munkáért
MÉRET: 8cm átmérő, 1cm vastagság

DUAL APPLIKÁTOR KORONG
TULAJDONSÁGOK:
• Mosható
• Ideális vastagabb bevonatokhoz, mint például:
L1 Bőrvédő Bevonat, T1 Tartós Gumi és
Felni Ápoló, és G4 Nanotechnológiás Üvegtisztító
MÉRET: 10cm átmérő
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TÁSKÁK
TULAJDONSÁGOK:
• Praktikus tároló
• Kényelmes hordozó fül
• Tekintetvonzó Gtechniq piros, Gtechniq Smart Surface
Science logóval
• Párnázott, vízálló anyag, a táska tartalmának védelme
érdekében
• A nagy táskában elfér 5x 250ml, és 4x 500ml termék,
valamint külön zseb található a kendőknek
MÉRET: 18x18x18cm vagy 30x24x11cm

GSPRAY
PERMETEZŐ
TULAJDONSÁGOK::
• 750ml
• Bevizsgált flakon
• Nagy teljesítményű pumpás egység
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HOGYAN KELL AUTÓT MOSNI
GTECHNIQ MÓDRA
TOP TIP:

Lehetőség szerint közvetlen napfénytől védett területen végezze az autómosást, evvel
megakadályozva a hab gyors száradását, és foltok kialakulását. Ha ez nem megoldható akkor
kisebb területenként mossa az autót, és azonnal öblítse le a habos felületet bő vízzel.

Ha a felnik vagy dísztárcsák erősen
szennyezettek, permetezzen W6 Felni és
Fémtisztítót a felnire, és W5 Citrus
Előmosót
a
környező
felületekre,
kerékdobra.

LÉPÉS

1

Hagyja a W5 és W6 anyagokat dolgozni
3-5 percig. Ezidő alatt a lerakódott
részecskék feloldódnak, a W6 lila színűvé
válik.

LÉPÉS

2

Slaggal, de inkább nagynyomású mosó
berendezéssel öblítse le alaposan a
kerekeket, kerékjárati íveket, és a környező
felületeket,
ezzel
eltávolítva
annyi
szennyeződést, amennyit csak érintés nélkül
lehet. Amennyiben a felület még mindig
szennyezett, ismételje meg az első két
lépést, és öblílítés elött használjon megfelelő
keféket a tisztításhoz, majd utána öblítsen.

LÉPÉS

3

LÉPÉS

4
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Megjegyzés:
Mosás közben ügyeljen,
hogy mindig elegendő
hab legyen a mosókesztyűn, és azt mindig
alaposan öblítse le. Ha a
mosó vödör vize nagyon
elkoszolódik, cserélje le!
Vigyázzon, a vegyszerek
szembe ne kerüljenek!

Töltsön fel egy vödröt GWash mosóvízzel,
egy másik vödröt pedig tiszta vízzel. Ha
lehetséges
használjon
az
aljában
homokvédőket, ezzel elkerülve a homok
szemcsék vízben való felkeveredését.
Mártsa be a mosókesztyűt a mosóvödörbe, majd alaposan mossa le a kereket, és
a környező területeket. Mosás után a
kesztyűt öblítse el a tiszta vízben ezzel,
megakadályozva, hogy az eltávolított
szennyeződés a mosóvízbe kerüljön. Majd
ezután lépjen a következő kerékhez.

LÉPÉS

5

LÉPÉS

6

LÉPÉS

7

LÉPÉS

8

Hordjon fel lentről felfelé vízszintesen
haladva W4 Aktívhabot az egész autóra
nagynyomású mosóberendezés segítségével. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor
használjon szívacsot, és maximum: 1:5
arányú W5 oldatot. Az autó szennyezettségétől függően .

A vegyszerek felhordása után (W4 vagy
W5), hagyja azokat dolgozni 5 percig,
majd alaposan öblítse le az autót, ha
lehet nagyobb nyomással.

Ha az autón még mindig talál szennyeződést, akkor permetezze be a felületet
1:5 arányú W5 Citrus Előmosóval, majd
hagyja 1-2 percet dolgozni, ezt követően
alaposan öblítse le tiszta vízzel.

Ha az autó elején bogárnyomok vannak,
permetezzen
W8
PH
semleges
Bogároldót a felületre, majd 3-5 perc
hatóidő után alaposan öblítse le a
felületet tiszta vízzel.

MEGJEGYZÉS

W6, W7, és a W8 előmosás többször is megismételhető igénytől, és szennyeződéstől függően.
Extrém esetben használható MF1 ZeroR Mikroszálas Törlőkendő a makacsabb szennyeződések
eltávolításához.
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LÉPÉS

9

Ha kihagyta az 5.-8. lépést, akkor nagyobb
nyomással öblítse le az autót, hogy
eltávolítsa a laza szennyeződéseket a
felületről. Töltsön fel egy vödröt GWash
samponos vízzel, egy másik vödröt pedig
tiszta vízzel. Ha lehetséges használjon az
aljában homokvédoket, ezzel elkerülve a
homok
szemcsék
vízben
való
felkeveredését.
Mártsa be a mosókesztyut a mosóvödörbe,
majd mossa le körben az autót, utána
öblítse le tiszta vízzel.

Javaslat:

Mindig fent kezdje a mosást (tető, géptető, csomagtér tető), és onnan haladjon lefelé. A
mosokesztyűt az autó vonalaival párhuzamosan mozgassa oldalazva, vagy előre hátra.
Körkörös mosás elősegíti a mosási karcok megjelenését.

LÉPÉS

10

LÉPÉS

11

LÉPÉS

12
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Mosás után még lehetnek fekete pöttyök a
fényezésen. Ezek kátrány lerakódások.
Használjon az érintett területen W7
Kátrány
és
Ragasztóeltávolítót.
Vigyázzon, hogy a W7 ne kerüljön
műanyag elemekre, fóliára, gumi részekre,
rendszámra. Hagyja 1-2 percet dolgozni a
szert, majd öblítés elött adott esetben
óvatosan törölje meg mikroszálas kendővel.

Alaposan öblítse le az autót bővízzel, vagy
nagynyomású
mosó
berendezéssel.
Ügyelve, hogy minden sampon, és egyéb
vegyszer
maradékot
eltávolítson
a
felületről.

Szárítsa meg az autó összes külső felületét
MF2
Zero
Scratch
Mikroszálas
Szárítókendővel vagy, MF4 Ultra Finom
Mikroszálas
Gyémántkendővel.
Csak
helyezze a kendőket a felületre, és húzza
magához.
Ne hagyja, hogy az autó magától száradjon meg, mert könnyen kialakulhatnak
vízfoltok a száradó cseppek után.

Megjegyzés:

Új, modern autók esetén soha ne használjon valódi bőr szárító rongyot, mivel ezek nagyon
kemény anyagok, és könnyen kárt tehetnek egy modern autó fényezésében.

LÉPÉS

13

LÉPÉS

14

LÉPÉS

15

Használjon G6 Antisztatikus Üvegtisztítót
az üveg felületek foltmentes
tisztításához.

Permetezzen QD Gyorstisztítót egy ZeroR
Mikroszálas Törlőkendőre, majd törölje át
az egész fényezést a csík, és foltmentes
végeredményért.

Miután a kerekek teljesen megszáradtak,
használjon AP3 Dual Applikátor Korongot
a T1 Tartós Gumi és Felni Ápoló, vagy T2
Gumi Ápoló felhordásához.

KÉSZEN VAN!

További segítségekért keresse az alábbi oldalt:
www.gtechniq.hu
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SZETTEK
ÉS AJÁNDÉKOK
A Gtechniq büszke arra, hogy ügyfelei mindig elsőbbséget
élveznek, és mindent meg is tesz, hogy ez így maradjon.
Ezért állítottunk össze minden igényt kielégítő, praktikus
szetteket, különböző igényeknek megfelelően. Ezeken kívül vannak még fantasztikus ajándék ötletek is a weboldalunkon.
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MASTER
KOZMETIKAI SZETT

TULAJDONSÁGOK:
• Minden ami a tökéletes autó tisztításához, ápolásához, külső-belső karbantartásához szükséges, az aktív habtól a bevonatokig.
SZETT TARTALMA:
1x 30ml vagy 50ml Crystal Serum Light
Kerámia Bevonat
1x 30ml vagy 50ml EXO Ultra Tartós
Vízlepergető Bevonat
1x 15ml or 30ml C4 Műanyagfelület felújító
1x 15ml or 30ml C5 Felni Páncél
1x 15ml G1 Nano Vízlepergető Szélvédő
Bevonat
1x 100ml G4 Nanotechnológiás Üvegtisztító
1x 500ml G6 Antisztatikus Üvegtisztító
1x 500ml I1 Szövet Impregnáló
1x 100ml L1 Bőrvédő Bevonat
1x 100ml C6 Belső Felületápoló - Matt
1x 500ml I2 Tri-Clean Belső Tisztító
1x 100ml M1 Króm és Fémfelület Ápoló
1x 100ml P1 Nanó Kompozit Polírpaszta
1x 250ml PW Felület Előkészítő
1x 500ml QD Gyorstisztító
1x 25ml T1 Tartós Gumi és Külső
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Műanyagápoló
1x 500ml W1 G-Wash Mélytisztító Sampon
1x 1l W4 Aktívhab
1x 500ml W5 Citrus Előmosó
1x 500ml W6 Felni és Fémtisztító
1x 500ml W7 Kátrány és Ragasztóeltávolító
1x 500ml W8 PH semleges Bogároldó
1x Táska nagy
1x WM2 Mikroszálas Mosókesztyű
10x MF1 ZeroR Mikroszálas Törlőkendő
2x MF4 Ultra Finom Mikroszálas
Gyémántkendő
2x MF5 Üvegtisztító Kendő
6x AP2 Ultra Finom Mikroszálas Applikátor
Korong
3x AP3 Dual Applikátor Korong
2x SP2 Permetező 750ml

NANO AUTÓTÓÜVEG
ÁPOLÓ SZETT

SZETT TARTALMA:
• 1 x 100ml G4 Nanotechnológiás Üvegtisztító
• 1 x 15ml G1 Nano Vízlepergető Szélvédő Bevonat
• 1 x 15ml G2 G1 felesleg eltávolító
• 1 x 500ml G6 Antisztatikus Üvegtisztító
• 1 x MF1 ZeroR Mikroszálas Törlőkendő

TOVÁBBI SZETTEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK WEBSHOPUNKBAN:

WWW.GTECHNIQ.HU/WEBSHOP
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