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Το Q2M TIRE EXPRESS είναι η απόλυτη καθημερινή φροντίδα για ελαστικά και καουτσούκ που
προσφέρει φανταστική εμφάνιση, συνδυαζόμενη με απλή εφαρμογή. Θα αποκαταστήσει τη “φρέσκια”
εργοστασιακή εμφάνιση του ελαστικού σας και θα τη διατηρήσει για εκατοντάδες χιλιόμετρα.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Δεν υπάρχει ευκολότερος τρόπος για να ανανεώσετε την εμφάνιση των ελαστικών σας. Με μια απλή
και απευθείας εφαρμογή, το Q2M TIRE EXPRESS είναι η τέλεια καθημερινή προστασία των ελαστικών
σας. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το προϊόν, χρησιμοποιήστε το σε ένα υγρό ελαστικό
αμέσως μετά το πλύσιμο. Απλώστε το ομοιόμορφα και αφήστε το να στεγνώσει. Το αποτέλεσμα είναι
μια λεπτή, εργοστασιακή φρέσκια εμφάνιση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>  22  ππλλυυσσίίμμαατταα  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 1155--2200  mmll//σσεεττ

Q2 M TIRE EXPRESS



ΓΡΗΓΟΡΗ & ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Με βάση το νερό, είναι εξαιρετικά εύκολο να εφαρμοστεί και επιτρέπει τόσο την ξηρή όσο και την υγρή
εφαρμογή του. Απλώνεται πολύ καλά στην επιφάνεια με ένα μόνο σφουγγάρι και δεν απαιτεί τρίψιμο στην
επιφάνεια όπως το Q² TIRE.

ΜΑΤ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Το Q2M TIRE EXPRESS παρέχει ένα πολύ βαθύ, φυσικό και ματ οπτικό εφέ. Χτίζει ένα απωθητικό,
αυτοκαθαριζόμενο στρώμα που βοηθά να κρατήσει το ελαστικό καθαρό και δεν θα μειωθεί ακόμη και
κατά τη διάρκεια μιας μακριάς οδήγησης σε βροχερές συνθήκες.



Ένα εξειδικευμένο και πολύ αποτελεσματικό καθαριστικό ελαστικών και καουτσούκ. Αφαιρεί παλιά
επιθέματα και βαθιά συσσωρευμένη βρωμιά με ευκολία. Το Q2M TIRECLEANER είναι ασφαλές για όλους
τους τύπους ελαστικών, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού λευκού τοιχώματος των ελαστικών.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η απόλυτη λύση για τον καθαρισμό ελαστικών και καουτσούκ. Το Q2M TIRECLEANER είναι σε θέση να
αφαιρέσει τα παλιά επιθέματα και τη συσσωρευμένη βρωμιά ακόμη και έξω από τη δομή του ελαστικού.
Ετοιμάζει την επιφάνεια για κάθε ποιοτικό dressing. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ψεκάστε γενναιόδωρα σε ένα υγρό
ελαστικό και ανακατέψτε με μία μέτρια εώς σκληρή βούρτσα. Αφήστε το να στεγνώσει καλά και ξεπλύνετε
με νερό με πιέση. Κάνετε ένα δεύτερο καθάρισμα για να ελέγξετε αν τα αφροί είναι λευκοί.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΑΑσσφφααλλέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίσσττρρωωσσηη::  ΝΝααιι ••  ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  1100  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 2200  mmll//εελλαασσττκκόό

Q2 M TIRECLEANER



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Το Q2M TIRECLEANER είναι μια μοναδική φόρμουλα που έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει όλα τα
ελαστικά στοιχεία του αυτοκινήτου σας. Θα απορροφηθεί βαθιά στην πορώδη δομή του υλικού και θα
“χαλαρώσει” τη συσσωρευμένη ακαθαρσία και μόλυνση. Το Q2M TIRECLEANER διαλύει τους ρύπους
των ελαστικών και προετοιμάζει την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή επικάλυψης.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ
Το Q2M TIRECLEANER είναι απολύτως ασφαλές σε κεραμικά επικαλυμμένες ζάντες, χωρίς παρεμβολή
στο προστατευτικό στρώμα ή μείωση της υδροφοβικότητάς του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
κανονικό καθημερινό καθάρισμα τροχών.



Το Q2M IRON WHEELCLEANER είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό για όλους τους τύπους
τροχών και φινιρισμάτων. Μια ισχυρή φόρμουλα που αναπτύχθηκε για την απομάκρυνση της βρωμιάς
και της σκόνης φρένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Αξιοποιήστε στο έπακρο τη ρουτίνα του πλυσίματος των τροχών. Το Q2M IRON WHEELCLEANER έχει
συνοχή γέλης, προσκολλάται στην επιφάνεια εξαιρετικά καλά και χαλαρώνει και διαλύει σωματίδια
ρύπων. Το “IRON” στο όνομά του αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ικανότητα αφαίρεσης ιζήματος
σιδήρου χωρίς να χάνει τον τυπικό χαρακτήρα καθαρισμού τροχών του προϊόντος.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  ΟΟυυδδέέττεερροο  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 110000  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M IRON WHEELCLEANER



ΑΣΦΑΛΕΣ
Ένα ισχυρό καθαριστικό, αλλά ασφαλές σε όλους τους τύπους ζαντών και τελειωμάτων, με επικάλυψη
ή όχι. Η φόρμουλά του το καθιστά ιδανική λύση για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των τροχών χωρίς
κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο φινίρισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε το Q2M IRON WHEELCLEANER πάντα σε δροσερό τροχό και αποφύγετε το άμεσο
ηλιακό φως. Ψεκάστε ελεύθερα στον δακτύλιο & δαγκάνα φρένων. Αφήστε το να παραμείνει για 1 έως
2 λεπτά πριν ξεπλύνετε έντονα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για ακόμα μεγαλύτερη ισχύ καθαρισμού, το Q2M IRON
WHEELCLEANER μπορεί να εφαρμοστεί με το αγαπημένο σας πινέλο ή γάντι.



ΠΟΛY ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Η υψηλή αντιδραστικότητα του μειώνει σημαντικά τον χρόνο εργασίας και επιταχύνει την εμφάνιση των
πρώτων αποτελεσμάτων - τη διάλυση των μεταλλικών ιζημάτων.

ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ pH - ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Η υψηλή αντιδραστικότητα του προϊόντος δεν έχει επηρεάσει το pH του. Όλες οι προσπάθειές μας
διοχετεύτηκαν για την παροχή ενδεχομένως του ευρύτερου φάσματος των χρήσεων, ενώ λόγω του
ουδέτερου pH του, το οποίο καταφέραμε να διατηρήσουμε, μπορεί με ασφάλεια να εφαρμοστεί σε πολύ
ευαίσθητα υλικά ή γυαλισμένες ζάντες.

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  500 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  66 ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  115500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M IRON



ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Ο ισχυρός χρωματισμός - αναχρωματισμός μιας ουσίας είναι μια πολύ ακριβή ένδειξη του πόσο
ρύπανση έχει συσσωρευτεί, και πόση δουλειά το προϊόν πρέπει να κάνει. Ο χρωματισμός, ο οποίος  δεν
έχει καμία σχέση με τα προϊόντα των άλλων κατασκευαστών τα οποία επικεντρώνονται μόνο σε αυτή τη
λειτουργία, σε καμία περίπτωση δεν μεταφράζεται σε απόδοση του προϊόντος, χρησιμεύει όμως ως μια
ζωντανή επεξήγηση για τους χρήστες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΖΑΝΤΕΣ
Λόγω του ουδέτερο pH, το Q2M IRON μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην επιφάνεια του χρώματος των
αυτοκινήτων όσο και σε ζάντες, οθόνες και άλλα υλικά. Δεν κάνει οποιαδήποτε ζημιά σε στεγανοποιητικά
καπάκια ή σε αναδιπλωμένους ουρανούς (κάμπριο).



Σε αντίθεση με τα περισσότερα αφαιρετικά πίσσας, το Q2M TAR δεν επηρεάζει καμία εξωτερική επιφάνεια
και είναι ασφαλές για το αμάξωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χρώμα, γυαλί, πλαστική επένδυση,
τόσο βαμμένη όσο και άβαφη. Καθώς έχει ουδέτερο pH, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
αφαίρεση κηλίδων πίσσας από τα ελαστικά.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DETAILING
Τα οχήματα, συχνά μαζεύουν υψηλά ποσά πίσσας και ασφάλτου με την καθημερινή χρήση. Όσο πιο
μεγάλη είναι η ιπποδύναμη και όσο πιο “επιθετική” η οδήγηση, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα.
Το Q2M TAR προσφέρει μία μεγάλη ευκαιρία για να επιταχυνθούν τα πράγματα από ότι συνήθως.
Η διαδικασία απολύμανσης γίνεται πιο γρήγορα και έτσι σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα τέλειο
φινίρισμα σε σχεδόν μηδενικό χρόνο.

Q2 M TAR

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΟΟυυδδέέττεερροο  PPHH::  ΝΝααιι ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  110000  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ
Στις μαλακές ή σκληρές βαφές ακόμη και η χρήση ενός ήπιου πηλού μπορεί να οδηγήσει σε φθορές.
Παρότι η περισσότερη μόλυνση μπορεί να αφαιρεθεί με την συνδυασμένη χρήση των Q2M TAR και Q2M IRON,
αυτό το προϊόν είναι επίσης μια μεγάλη βοήθεια για την συντήρηση των αυτοκινήτων στα οποία είχε
γίνει διόρθωση του χρώματος στο παρελθόν. Αυτό σας επιτρέπει να αφαιρέσετε την ρύπανση χωρίς να
μείνουν κηλίδες ή γρατσουνιές. Δεν επηρεάζει την επικάλυψη και είναι υδρόφοβο και ανθεκτικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q2M TAR δεν είναι μόνο για την αφαίρεση πίσσας, αλλά διαλύει αποτελεσματικά τον οργανικό ρύπο ή
την κόλλα. Εργαστείτε ανά μικρές περιοχές και αποφύγετε το στέγνωμα του προϊόντος. ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Προετοιμάστε έναν κάδο με ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε ένα εμποτισμένο Q²M SILkMITT για να
απομακρύνετε πιο αποτελεσματικά τη μόλυνση. Πλύνετε το αυτοκίνητο μόλις ολοκληρωθεί η εργασία.



Η ενημερωμένη σύσταση 2021 του Q2M FOAM διασφαλίζει εξαιρετικά αποτελεσματικό πρώτο βήμα στη
διαδικασία καθαρισμού, καθώς βοηθά στη μείωση της ποσότητας ρύπων που πρέπει να αφαιρεθεί κατά
τη διάρκεια του κατάλληλου πλυσίματος με γάντι και σαμπουάν. Το προ-πλύσιμο, ειδικά σε αυτοκίνητα
όπου έχει γίνει διόρθωση χρώματος, είναι πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί το καλύτερο δυνατό οπτικό
εφέ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ...ΠΕΡΙΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
Το Q2M FOAM παρέχει την ευκαιρία να κάνετε ένα σπιτικό τέλειο πλύσιμο. Διαλύει την βρωμιά του
δρόμου, εξασφαλίζοντας απαλό πλύσιμο μετά. Ως εκ τούτου, είναι όχι μόνο είναι απολύτως ασφαλές για
την επίστρωσή σας, αλλά και για μη επικαλυμμένα αυτοκίνητα ή επιφάνειες όπως τις γυαλισμένες
ζάντες αλουμινίου ή τις εξωτερικές διακοσμήσεις.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML / 4000 ML
ΑΑσσφφααλλέέςς::  ΓΓιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς ••  ΑΑσσφφααλλέέςς  γγιιαα  εεππιισσττρρώώσσεειιςς::  ΝΝααιι ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M FOAM



ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΦΡΟ 
Ένας πυκνός και απαλός αφρός είναι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της υψηλής ποιότητας αφρού.
Το Q2M FOAM, δημιουργεί έναν πολύ πλούσιο αφρό, όπου δρα σε κάθε αλλοιωμένη περιοχή του
χρώματος, καταστρέφοντας τις βρωμιές και τις κηλίδες. Ο αφρός θα πρέπει να ξεβγαλθεί με νερό υπό
πίεση πριν αρχίσει να στεγνώνει.

1:15 ΑΡΑΙΩΣΗ
Προ-αραιώστε το Q2M FOAM με νερό πριν από τη χρήση. Ανάλογα με το πόσο βρώμικο είναι το
αυτοκίνητό σας, μπορείτε να το αραιώσετε από 1: 5 έως 1:15. Μην εργάζεστε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως
και μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει στην επιφάνεια. Αφήστε το να παραμείνει για 1 λεπτό και
ξεπλύνετε με με νερό υπό πίεση.



Q2 M BUG&GRIME

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  400 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΑΑσσφφααλλέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίσσττρρωωσσηη::  ΝΝααιι ••  ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  99

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  8800  --  115500mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Το Q²M BuG&GRIME είναι ένα ισχυρό και πολύ αποτελεσματικό προϊόν πρόπλυσης, που έχει αναπτυχθεί
ειδικά για την απομάκρυνση των εντόμων, ζωυφίων και ρύπων. Διαλύει τη μόλυνση και εξασφαλίζει ένα
ασφαλές -και χωρίς γρατζουνιές- πλύσιμο μετά. Είναι η πρώτη σας επιλογή μετά από κάθε βραδινή
βόλτα το καλοκαίρι. Το Q²M BuG&GRIME λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά και είναι ασφαλές για
το κερί ταυτόχρονα.



ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΖΩΥΦΙΑ
Το Q²M BuG&GRIME είναι ένα ισχυρό, έτοιμο προς χρήση προϊόν, που έχει αναπτυχθεί για να διαλύσει
τα έντομα, τα ζωύφια και τους λεκέδες βρωμιάς του δρόμου με ένα γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
Απλά με μια ενιαία εφαρμογή και ξέπλυμα με πιεστικό μηχάνημα νερού θα αφαιρέσει τη περισσότερη
από την ορατή μόλυνση, αλλά ακόμη και παλιούς και ανθεκτικούς λεκέδες. Παρά τη δύναμή του, το
Q²M BuG&GRIME είναι ασφαλές για όλους τους τύπους βαφής, επιχρίσματα χαλαζία και τα
περισσότερα κεριά!

ΠΑΝΥΣΧΥΡΟ & ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Το Q²M BuG&GRIME μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας ισχυρός και αποτελεσματικός προ-ψεκασμός
πριν από ένα σχολαστικό πλύσιμο, απλά ψεκάζοντας την επιφάνεια και ξεπλένοντάς την με νερό.
Ταυτόχρονα, είναι μια φανταστική βοήθεια κατά τη διάρκεια μιας πιο εντατικής διαδικασίας καθαρισμού
και θα απομακρύνει παλιά και σκληρή  βρωμιά, απλά σκουπίζοντας με μαλακή βούρτσα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε το Q²M BuG&GRIME ως το απόλυτο προϊόν πριν από το πλύσιμο σε περιοχές με μεγάλη
μόλυνση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε κρύο χρώμα, ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ζεστό αυτοκίνητο.
Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει.



ΕYΧΡΗΣΤΟ
Το Q2M WATER SPOT είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Πριν από την εφαρμογή, καθαρίστε το αμάξωμα με
ένα απαλό με ουδέτερο pH HQ σαμπουάν και στεγνώστε την επιφάνεια. Στη συνέχεια ψεκάζετε
απευθείας πάνω στο χρώμα ή σε ένα πανί από μικροΐνες και σκουπίστε την περιοχή που επηρεάζεται
από νεροκηλίδες. Αν υπάρχει ισχυρός λεκές, ψεκάστε απλόχερα απευθείας πάνω στην επιφάνεια και
σκουπίστε την επιφάνεια μερικές φορές με ένα MF. Εάν απαιτείται, επαναλάβετε.

Q2 M WATER SPOT

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  500 ML / 1000 ML
ΑΑσσφφααλλέέςς  γγιιαα  ττοο  ααμμάάξξωωμμαα::  ΝΝααιι  ••  ΟΟυυδδέέττεερροο  ppHH::  ΌΌχχιι  ••  ΑΑσσφφααλλέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίσσττρρωωσσηη::  ΑΑννάάλλοογγαα  ττηηνν  εεππίίσσττρρωωσσηη

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155  mmll  //ppaanneell



ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Q2M WATER SPOT είναι η ασφάλεια της βαφής. Λόγω λανθασμένης
συντήρησης, κηλίδες νερού μπορεί να γίνουν πρόβλημα για τα νωπά επιχρίσματα. Μπορείτε να
καταργήσετε τις πιο ανεπιθύμητες ατέλειες χρησιμοποιώντας Q2M WATER SPOT χωρίς την ανάγκη να
γυαλίσετε και στις περισσότερες περιπτώσεις να εφαρμόσετε ξανά την επίστρωση χαλαζία. Θα πρέπει
να γνωρίζετε ότι το Q2M WATER SPOT ενδέχεται να επηρεάσει το υδρόφοβο στρώμα της επικάλυψης.
Είναι επικίνδυνο να αφήσετε το προϊόν σε βαμμένη επιφάνεια και ιδιαίτερα σε γυαλί για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Το Q2M WATER SPOT είναι παχύ και λιπαρό, τόσο πολύ που λίγο προϊόν πρέπει να καλύπτει μια μεγάλη
περιοχή. Δεν στεγνώνει γρήγορα, έτσι ώστε η καθαρισμένη περιοχή μπορεί να περαστεί πολλές φορές.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΔΟΣΗ
Η παραδοσιακή μπάρα πηλού παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις που διατίθενται για την
αντιμετώπιση πολύ βρώμικων σημείων στη βαφή αυτοκινήτων. Η GYEON εισάγει δύο ράβδους
αργίλου με διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης ρύπων - το Q2M CLAY COARSE για βαριά βρώμικες
επιφάνειες και το Q2M CLAY MILD για την καθημερινή συντήρηση. Και οι δύο μπάρες πηλού είναι
εξαιρετικά χημικά ανθεκτικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Q2M IRON ή Q2M TAR, καθώς και με
το υψηλής πυκνότητας Q2M CLAY LuBE.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ = ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
Η βαθιά ικανότητά του να απορροφάει τη ρύπανση και τις ακαθαρσίες είναι το αποτέλεσμα από την υψηλή
απόδοση του πηλού - ένα κομμάτι 100 gr είναι αρκετό για 2 εφαρμογές.

Q2 M CLAY BARS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 GR
ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  2200  ggrr//ααυυττοοκκίίννηηττοο



Q2M CLAY COARSE
Το Q2M CLAY COARSE είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να αφαιρέσετε τη βαριά βρωμιά όπως πίσσα,
οργανικά ιζήματα και βιομηχανικά ελαττώματα ή υπερψεκασμό. Συνιστάται για χρήση σε βαφή πριν από
μια διαδικασία διόρθωσης χρώματος, καθώς μπορεί να αφήσει ελαφριά φθορά. Σχεδιασμένο για
εξελιγμένους λάτρεις και λεπτομερείς επαγγελματίες.

Q2M CLAY MILD
Το Q2M CLAY MILD έχει σχεδιαστεί για να είναι απόλυτα ασφαλές για όλους τους τύπους χρωμάτων,
απομακρύνοντας αποτελεσματικά όλα τα είδη μόλυνσης και βρωμιάς για τα πιο απαλά χρώματα.
Το ανοιχτόχρωμο χρώμα του βοηθάει να εντοπίσετε εύκολα τυχόν αφαιρεθείσα βρωμιά.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΡΟ
Το Q2M CLAYLuBE έχει εξαιρετική ολισθηρότητα που μειώνει την τριβή και αποτρέπει τον πηλό από
το “μπλοκάρισμα” που χαλά την επιφάνεια και έτσι ο πηλός γλιστράει πάνω από την επιφάνεια και
αποκαλύπτει την λεία μπογιά. Ιδανικό για χρήση με Q2M CLAY για εκπληκτικά αποτελέσματα, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με οποιαδήποτε πηλό, προσφέροντας τέλεια λίπανση.

Q2 M CLAYLUBE

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML
ΛΛεειιόόττηητταα::  ΕΕξξααιιρρεεττιικκήή ••  ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  ΟΟυυδδέέττεερροο



ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ
Το Q2M CLAYLuBE είναι εντελώς ουδέτερο και έχει αναπτυχθεί για να συνεργαστεί με οποιοδήποτε
τύπο πηλού. Δεν επηρεάζει τον πηλό και παραμένει ασφαλές και για τους πιο ευαίσθητους πηλούς.
Ταυτόχρονα δεν προκαλεί καμία αλλοίωση στο χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η σύσταση του Q2M CLAYLuBE του επιτρέπει να αραιώνεται ακόμη και έως 1:10 χωρίς να αλλάζει την
ολίσθηση του προϊόντος. Αυτό το καθιστά μια εξαιρετική επιλογή για επαγγελματίες detailers και όχι
μόνο. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ψεκάστε γενναιόδωρα σε ένα πάνελ κάθε φορά. Ξεπλύνετε το αυτοκίνητο μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πήξης για να αφαιρέσετε εύκολα τυχόν πιθανές ραβδώσεις.



ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ
Το Q2M BATHE είναι ένα ποιοτικό, με ουδέτερο PΗ, προϊόν για το πλύσιμο των αυτοκινήτων. Έχει πολύ
καλή καθαριστική δράση και αφαιρεί εύκολα τις βρωμιές χωρίς να επηρεάζει τις επιστρώσεις ή τα
στεγανωτικά. Καθώς έχει ουδέτερο PΗ εξασφαλίζει να παραμείνουν άθικτα τα λεπτά φινιρίσματα όπως
και νίκελ, χρώμιο κ.α.

Q2 M BATHE

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  400 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  66  ••  ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη::  11::550000  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 1155--2200  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΟΛΙΣΘΗΡΟ
Το 90% των ατελειών των χρωμάτων οφείλεται στα ακατάλληλα πλυσίματα. Μία οικονομική μέθοδος, ένα
μαλακό γάντι ή ένα αποδοτικό πιεστικό μπορεί να εγγυηθεί μόνο εν μέρει επιτυχία. Ένα από τα πιο
σημαντικά συστατικά του Q2M BATHE είναι η ολισθηρότητά του, ως σαμπουάν, μέσω της οποίας
επιτυγχάνεται η ομαλή ολίσθηση του γαντιού πάνω από την επιφάνεια της βαφής. Όσο μεγαλύτερη
είναι η ολίσθηση τόσο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης νέων ατελειών στο χρώμα του αυτοκινήτου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το πολύ παραδοσιακό, ουδέτερο σαμπουάν ph είναι η τέλεια επιλογή για καθημερινή συντήρηση κάθε
οχήματος. Υψηλός αφρός και απαλή δράση καθαρισμού επιτρέπουν επίσης τη χρήση του σε αυτοκίνητα
καλυμμένα με παραδοσιακό, φυσικό κερί. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αραιώστε το Q2M BATHE σε ζεστό νερό για να
αυξήσετε την ισχύ του και να επιτρέψετε την ταχύτερη απομάκρυνση της ελαφριάς ρύπανσης.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Q2M BATHE ESSENCE είναι ο ορισμός του σαμπουάν. Με την εκπληκτική συμπύκνωση 1:2000 μόνο
5 ml είναι αρκετά για ένα διάλυμα έτοιμο προς χρήση. Μία μόνο φιάλη 400 ml φτάνει για 80 πλυσίματα.
Έχει ισχυρή καθαριστική δύναμη με την ικανότητα να αφαιρεί βρώμα, λίγδα και οργανικούς ρύπους
συνδυασμένη με φανταστική γυαλάδα και πλούσιο αφρό.

ΠΟΛΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
Το Q2M BATHE ESSENCE είναι ένα σαμπουάν υψηλού αφρού με μεγάλη ποσότητα σαπουνάδας. Η κυρία
ιδιότητα του όμως είναι το πόσο πολύ γλιστρά με αποτέλεσμα να έχουμε μία σωστή πλύση χωρίς ζημιές.
Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας σφουγγάρι για να απομακρύνουμε όλους τους ρύπους και τα
σωματίδια με σχεδόν μηδενική τριβή. 

Q2 M BATHE ESSENCE

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  400 ML / 1000 ML
ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  66  ••  ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη::  11::22000000  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 55--88  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΒΑΦΗΣ 
Το Q2M BATHE ESSENCE είναι ασφαλές για όλες τις επιφάνειες του οχήματος παρά την μεγάλη του
συμπύκνωση. Δεν αφαιρεί κεριά ή γυαλιστηκά ούτε θολώνει το τελικό φινίρισμα. Έχει μια αγνή
σύσταση, χωρίς χρωστικές και αρωματικές ουσίες και δεν περιέχει ενισχυτικά γυαλάδας, κάτι το οποίο
το κάνει εξαιρετικό προϊόν για αυτοκίνητα που έχει γίνει κεραμική επίστρωση, επιτρέποντας παράλληλα
να δούμε την επίδοσή της. Το Q2M BATHE ESSENCE είναι ασφαλές σε βαφές που δεν έχει γίνει κάποια
επίστρωση και δεν αφαιρεί τα κεριά. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Χρησιμοποιούμε πάντα το Q2M FOAM για να διαλύσουμε την βρωμιά. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των
δύο κουβάδων. Πλένουμε το όχημα με ένα καλής ποιότητας σφουγγάρι χωρίζοντας το σε τμήματα με
παράλληλες κινήσεις. Ξεπλένουμε καλά. Κρατάμε το προϊόν μακριά από παιδιά. Αναζητήστε ιατρική
βοήθεια αν καταποθεί.



Τα επιχρίσματα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, βοηθώντας σας να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας στο
καλύτερο δυνατό οπτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, με το χρόνο ή την έλλειψη σωστής συντήρησης, η
μόλυνση συσσωρεύεται πάνω από την επικάλυψη εμποδίζοντας την απόδοσή της. Το Q²M RESTART
WASH είναι ένα συμπυκνωμένο και λεπτό σαμπουάν που έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει τις
επιχρισμένες επιφάνειες από μόλυνση χωρίς κόπο.

Q2 M RESTART WASH

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  400 ML / 1000 ML
ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  66  ••  ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη::  11::550000  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 2200--3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΛΕΠΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Το Q²M RESTART WASH είναι ένα προϊόν όλα σε ένα. Καθαρίζει, απολυμαίνει και αποκαθιστά τις
αρχικές ιδιότητες των επιχρισμένων επιφανειών. Σε αντίθεση με το Q²M BATHE+, δεν προσθέτει
υδροφοβικότητα, αλλά αποκαθιστά την επικάλυψη. Έχει τη δυνατότητα να αφαιρεί ιζήματα σιδήρου χάρη
στην έγχυση αφαίρεσης σιδήρου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφρός ή παραδοσιακό σαμπουάν για
να το κάνετε μια ευέλικτη λύση συντήρησης για το επικαλυμμένο όχημά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Q²M RESTART WASH ως σαμπουάν αλλά και ως αφριστικό μέσο: ρίξτε
30 ml αναμεμειγμένα με 500 ml νερό στο αφρώδες πιεστικό της επιλογής σας. Ψεκάστε ελεύθερα,
αφήστε το να παραμείνει για 2 λεπτά και ξεπλύνετε έντονα. Είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται σε όλες τις
εξωτερικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των ζαντών και των τόξων των τροχών.



ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Το Q2M BATHE+ είναι το πρώτο παγκοσμίως σαμπουάν αυτοκινήτου με ουδέτερο PΗ που περιέχει
διοξείδιο του πυριτίου. Ακόμη και μία γρήγορη πλύση αφήνει ένα ισχυρό υδροφοβικό στρώμα το οποίο
απωθεί το νερό, τις βρωμιές και παρατείνει τον χρόνο της επόμενης πλύσης. Η ίδια η πλύση είναι μία
πραγματική χαρά, καθώς το σαμπουάν είναι πολύ λείο και έχει την χαρακτηριστική μυρωδιά των
υπόλοιπων προϊόντων της GΥΕΟΝ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μόνο 15-20 ml του Q2M BATHE+ αραιωμένα σε περίπου 12 λίτρα νερό είναι αρκετά για να καθαρίσει το
αμάξωμα του οχήματός σας αλλά και να αφήσει ένα λείο, αυτοκαθαιρούμενο και υδρόφοβο στρώμα.

Q2 M BATHE+

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  400 ML / 1000 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  88  εεββδδοομμάάδδεεςς  ••  ΠΠοοσσοοσσττόό  σσεε  SSiiOO22::  <<  55%%  ••  ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  66  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 1155--2200  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ
Το Q2M BATHE+ είναι απόλυτα ασφαλές σε όλες τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων τη βαφή, τις
ζάντες, το γυαλί και το πλαστικό και θα προσθέσει άμεση προστασία στις κατεργασμένες επιφάνειες ή θα
τονώσει τις επιφάνεις που έχουν ήδη επίστρωση με βάση χαλαζία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
πάνω από τα υπάρχοντα φυσικά κεριά ή στεγανωτικά βελτιώνοντας την αντοχή και την στιλπνότητα τους.
Η πραγματική απόδειξη είναι όταν ξεπλύνετε το αυτοκίνητο: μπορείτε να δείτε την πρόσθετη προστασία
με το νερό να απωθείται μακριά!

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Το δραστικό συστατικό SiO2 προσθέτει πραγματική προστασία που μπορείτε να δείτε κάθε φορά
που πλένετε το αυτοκίνητο σας, σε αντίθεση με πολλά λεγόμενα “πλύσιμο και κέρωμα” σαμπουάν.
Η υδροφοβικότητα και η ικανότητα αυτοκαθαρισμού είναι τα στοιχεία του που κρατούν το αυτοκίνητό σας
ενεργά καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, αυτό το καταπληκτικό πλύσιμο αυτοκινήτων με
το ουδέτερο PH και ως εκ τούτου λεπτό φινίρισμα, βοηθά ώστε τα στοιχεία του οχήματος να
παραμένουν ολοκαίνουρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Υπάρχουν 3 τρόποι χρήσης του Q2M BATHE+. Αραιώστε το και χρησιμοποιήστε ως κανονικό σαμπουάν
με υδρόφοβες ιδιότητες, ψεκάστε στο αυτοκίνητο με αφρό ή απλώς απλώστε το σε βρεγμένο καθαρό
χρώμα με ένα πανί από μικροΐνες. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η επιφάνεια πρέπει να είναι κρύα. Μην εργάζεστε ποτέ
σε άμεσο ηλιακό φως. Εργαστείτε σε τμήματα και μην αφήνετε ποτέ το προϊόν να στεγνώσει.



ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Το Q2M WETCOAT είναι ένα επαναστατικό στεγανωτικό σπρέι, το οποίο προσφέρει άμεση, διαρκή,
ισχυρή και με απλή εφαρμογή (απλά ψεκάστε και ξεβγάλετε) προστασία. Το πραγματικό του πλεονέ-
κτημα είναι το ισχυρό υδρόφοβο αποτέλεσμα και η αυτοκαθαριζόμενη ικανότητά του, που εμφανίζεται
αμέσως μαζί με μια έντονη γυαλάδα και λάμψη στα βαμμένες επιφάνειες.

Q2 M WET COAT

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  1122 εεββδδοομμάάδδεεςς ••  ΠΠοοσσοοσσττόό  σσεε  SSiiOO22::  <<55%%  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>9900''  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  8800  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Q2M WETCOAT είναι ο ευέλικτος χαρακτήρας του, ο οποίος του
επιτρέπει τη χρήση σχεδόν σε κάθε εξωτερική επιφάνεια του οχήματος σας. Θα προσθέσει μεγάλες
αυτοκαθαιρούμενες ιδιότητες όχι μόνο στο χρώμα αλλά και στη  πλαστική ή μεταλλική διακόσμηση, στις
ζάντες ή στα παράθυρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε το Q2M WETCOAT μόνο σε υγρή επιφάνεια και κρύο πάνελ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε
το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ζεστό κλίμα,
εργαστείτε σε ενότητες. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεπλύνετε αμέσως το Q2M WETCOAT. Μην περιμένετε να
παραμείνει το προϊόν ή να αντιδράσει - η αντίδραση συμβαίνει ενώ το ξεπλένετε. Μην το απλώνετε με
γάντια ή πετσέτες, αυτό δεν είναι απαραίτητο.



ΥΨΗΛHΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΚAΛΥΨΗ ΣΕ EΝΑ ΠΟΛY ΣYΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚO ΔΙAΣΤΗΜΑ
Το Q²M WETCOAT ESSENCE είναι η συμπυκνωμένη έκδοση του απόλυτου  και άμεσης
υδροφοβικότητας Q²M WETCOAT. Η σύνθεσή του έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξασφαλίσει το καλύτερο
δυνατό υδρόφοβο αποτέλεσμα σε μόλις ένα απλό βήμα. Δεν έχει σημασία αν το αυτοκίνητό σας δεν έχει
καμία επικάλυψη καθόλου, ή επικάλυψη χαλαζία που δεν έχει ανανεωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το προϊόν αυτό θα παρέχει υψηλής ποιότητας κάλυψη σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Q2 M WETCOAT ESSENCE 

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 ML / 250 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  1122 εεββδδοομμάάδδεεςς ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>9900''  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  66--2200  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟΤΗΤΑ 
Το Q²M WETCOAT ESSENCE είναι η συμπυκνωμένη εκδοχή του επαναστατικού μας σπρέι
σφραγίσματος, που προσφέρει άμεση διαρκή προστασία. Απλά ψεκάστε και ξεπλύνετε. Το πραγματικό
πλεονέκτημα είναι το ισχυρό υδρόφοβο και αυτοκαθαριζόμενο αποτέλεσμα που εφαρμόζεται αμέσως,
μαζί με μια έντονη γυαλάδα και λάμψη που προστίθεται σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του
αυτοκινήτου σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε το Q²M WETCOAT ESSENCE μόνο σε υγρή επιφάνεια και κρύο πάνελ. Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ζεστό
κλίμα, εργαστείτε σε ενότητες. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αραιώστε το προϊόν μέχρι την προτίμησή σας, ξεκινώντας
από 1:5 έως και 1:15. Πάντα να χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό για το σκοπό αυτό. Ξεπλύνετε αμέσως
μετά την εφαρμογή με ένα πιεστικό μηχάνημα νερού. Μην το αφήσετε να στεγνώσει.



ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
Η πρωταρχική δουλειά του Q2M CuRE είναι η μεγιστοποίηση της αντοχής της επίστρωσης χαλαζία, π.χ
του Q2 PRIME ή του Q2 MOHS. Με την τακτική συντήρηση μπορεί κανείς να κερδίσει παράταση του
εξαιρετικού υδροφοβικού αποτελέσματος έως και 90% της αντοχής της επικάλυψης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Η αποδοτικότητα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των προϊόντων της GYEON και το
Q2M CuRE φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό. Ένα ή δύο ψεκασμοί είναι αρκετοί για να καλύψει
μία ολόκληρη περιοχή όπως μία επικαλυμμένη πόρτα. Η χαμηλή κατανάλωση μεταφράζεται σε
αποταμίευση χρήσιμων πόρων.

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  100 ML / 250 ML / 400 ML / 1000 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>66  εεββδδοομμάάδδεεςς ••  ΠΠοοσσοοσσττόό  σσεε  SSiiOO22::  >>55%%  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>8800''  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  44--99  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M CURE



ΑΠΩΘΕΙ ΤΙΣ ΝΕΡΟΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ
Για τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή, οι επιστρώσεις χαλαζία εμφανίζουν μία ασήμαντη
τάση να αναπτύσσουν λεκέδες που οφείλονται στο νερό. Η χρήση του Q2M CuRE εξαλείφει πλήρως αυτό
τον κίνδυνο. Το προϊόν αφαιρεί όλες τις πιθανές γραμμές και υπολειμματικά νερά λειτουργώντας έτσι σαν
Quick Detailer. Tέλος δίνει στο χρώμα την απαραιτήτη ζωντάνια που χρειάζεται αμέσως μετά από την
επικάλυψη.

ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΒΑΦΗ)
Για να λειτουργήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, η εφαρμογή του Q2M CuRE μπορεί να είναι
δύνατη τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο αυτοκίνητο μετά το τέλος της πλύσης. Τοποθετώντας το σε
μία βρεγμένη εξωτερική επιφάνεια διευκολύνεται το στέγνωμα και αμέσως το χρώμα γίνεται λείο
παρουσιάζοντας αντιστατικές ιδιότητες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q2M CuRE αυξάνει δραματικά τη στιλπνότητα και την οξύτητα του χρώματος. Έχει επίσης ένα
σκοτεινότερο αποτέλεσμα, ορατό σε κάθε τύπο χρώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αραιώστε 1:1 με απιονισμένο
νερό για να διευκολύνετε το σκούπισμα και να μειώσετε τις πιθανές ραβδώσεις σε σκούρα χρώματα.



ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Το Q2M CuRE MATTE είναι ένα μοναδικό στεγανωτικό σπρέι με βάση το διοξείδιο του πυριτίου, σχε-
διασμένο για ματ χρώματα. Είναι ταυτόχρονα ένα αυτόνομο προϊόν, παρέχοντας ανθεκτική προστασία και
αυτοκαθαριζόμενες ικανότητες και σπρέι για κεραμικές επικαλύψεις. Αυξάνει το βάθος και την ένταση
του χρώματος χωρίς να προσθέτει γυαλάδα στο φινίρισμα. Μέσω τακτικής συντήρησης μπορείτε να
αποκτήσετε επέκταση του εξαιρετικού υδρόφοβου αποτελέσματος έως και 90% της ανθεκτικότητας της
βασικής επίστρωσης, εμποδίζοντας ταυτόχρονα τα σημάδια από νερό.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>66  εεββδδοομμάάδδεεςς ••  ΠΠοοσσοοσσττόό  σσεε  SSiiOO22::  >>55%%  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>8800''  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  44--99  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M CURE MATTE



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε το Q2M CuRE MATTE για λόγους συντήρησης σε επιφάνειες με επικάλυψη από
κεραμικό, ματ ή σατινέ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκόλλητων αλλαγής χρώματος και του stealth
PPF. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν τόσο σε βρεγμένο όσο και σε στεγνό χρώμα.
Θα βελτιώσει το φινίρισμα, θα παρατείνει την ανθεκτικότητα της επικάλυψης και θα σας βοηθήσει να
στεγνώσετε και να αφαιρέσετε τις ραβδώσεις.



Το Q²M CERAMICDETAILER είναι το τέλειο προϊόν συντήρησης για αυτοκίνητα με επικάλυψη κεραμικών
και συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά δύο κόσμων: στεγανωτικά ψεκασμού και τακτικό γρήγορο
detailing. Από αυτά τα χαρακτηριστικλα προέρχεται και το όνομά του.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML / 1000 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  66  εεββδδοομμάάδδεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  4400--5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M CERAMICDETAILER



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Το Q²M CERAMICDETAILER δεν διαφέρει από το περίφημο Q²M QuICkDETAILER όταν πρόκειται για
ευκολία στη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ξηρό όσο και σε βρεγμένο χρώμα, όπου
ξεδιπλώνεται το δυναμικό του ως βοηθητικό στεγνώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε
εξωτερική επιφάνεια είτε επικαλυμμένη είτε όχι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q²M CeramicDetailer έχει την κύρια λειτουργία της αύξησης της ολίσθησης, της στιλπνότητας και της
προσθήκης υδρόφοβων ιδιοτήτων. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ψεκάστε μια ποσότητα προϊόντος σε ένα υγρό
Q²M POLISHWIPE, τρίψτε το προϊόν στην επιφάνεια και τελειοποιήστε το φινίρισμα με ένα στεγνό
Q²M SOFTWIPE.



Το Q2M QuICk DETAILER είναι η απάντηση στις ανάγκες των ενθουσιωδών που ψάχνουν για το πιο
ευέλικτο καθημερινό προϊόν ταχείας ανάλυσης. Βελτιώνει τη στιλπνότητα και προσθέτει μεγάλη λείανση
ενώ αφαιρεί κηλίδες, ραβδώσεις ή δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι απολύτως ασφαλές για χρήση σε
επικαλύψεις καθώς και σε παραδοσιακά κεριά.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML / 1000 ML / 4000 ML

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  4400--5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M QUICK DETAILER



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Γρήγορη, εύκολη και αβίαστη βελτίωση στιλπνότητας σε όλες τις βαμμένες επιφάνειες του οχήματός
σας. Απλώς ψεκάστε και σκουπίστε. Το Q²M QuickDetailer θα αφαιρέσει ραβδώσεις και κηλίδες και θα
αφήσει ένα γυαλιστερό και λεπτό φινίρισμα. Είναι μακράν ο ευκολότερος τρόπος για να ενισχύσετε την
εμφάνιση του αυτοκινήτου σας σε σχεδόν μηδενικό χρόνο. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε το
Q²M QuICkDETAILER ως βοήθημα στεγνώματος σε βρεγμένο αυτοκίνητο. Η διαδικασία θα γίνει
ευκολότερη, το τελείωμα καλύτερο και η άμεση στιλπνότητα θα παραμείνει για εβδομάδες.



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑ
Το Q2M PREP είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα για την προετοιμασία ενός οχήματος πριν από
την εφαρμογή του επιχρίσματος. Επιτρέπει την εξάλειψη οποιονδήποτε ελαιώδη καταλοίπων,
δημιουργώντας έτσι μια ομαλή, αντιστατική επιφάνεια.

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ
Το Q2M PREP έχει ισχυρές καθαριστικές και απολιπαντικές ιδιότητες χάρη στις οποίες η προετοιμασία
του οχήματος για εφαρμογές detailing γίνεται πολύ πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική.

Q2 M PREP

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΠΠοοσσόόσσττοοσσηη  σσεε  IIPPAA::    >>5500%% ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  115500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Όλες οι κεραμικές επικαλύψεις απαιτούν άριστη προετοιμασία της επιφάνειας. Η διαδικασία παρασκευής
είναι κοινή για όλα τα επιχρίσματα και απαιτεί ισχυρή και αποτελεσματική απολίπανση. Επίσης, όλα τα
υπολείμματα πάστας γυαλίσματος πρέπει να αφαιρεθούν και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο της
προετοιμασίας. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το Q²M PREP. Κατά την
εφαρμογή, χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα μικροϊνών, κατά προτίμηση με αντιστατικές ιδιότητες.
Ψεκάστε στην πετσέτα ή στην επιφάνεια. Σκουπίστε απαλά σε ευθεία κίνηση. Αν κριθεί απαραίτητο,
επαναλάβετε την ενέργεια. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση
κατάποσης.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Q²M COMPOuND+ είναι μια βαριά αλοιφή κοπής που προσφέρει βελτιωμένο επίπεδο απομάκρυνσης
γρατσουνιών και υψηλή τριβή με χαμηλό επίπεδο σκόνης και περιορισμένα δευτερεύοντα
ελαττώματα. Παρόλο που αφήνει ελαφρά ολογράμματα, είναι εύκολο να αφαιρεθούν με ένα πέρασμα
Q²M POLISH.

Q2 M COMPOUND+

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  120 ML / 1000 ML
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155  --  4400  mmll//ττμμήήμμαα



ΥΨΗΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Το Q²M COMPOuND+ παρέχει αυξημένη δύναμη κοπής χωρίς το τίμημα τεράστιων ελαττωμάτων.
Η φόρμουλα είναι με βάση το νερό και περιέχει Ιαπωνικά λειαντικά υψηλής ποιότητας που επιτρέπουν
γρήγορη και εύκολη αφαίρεση των ελαττωμάτων. Καμία σιλικόνη ή πληρωτικό δεν κάνει την διαδικασία
της προετοιμασίας της επικάλυψης και της απομάκρυνσης γυαλίσματος πιο γρήγορη και πιο εύκολη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q²M COMPOuΝD+ δεν μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο βερνίκι κοπής. Με τη βάση του νερού, τόσο η
ταχύτητα όσο και η θερμοκρασία θα μειωθούν για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Εργαστείτε σε
μικρά τμήματα, μετακινώντας το μηχάνημα αργά στην επιφάνεια. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το Q²M COMPOuND+
έχει τις υψηλότερες δυνατότητες κοπής κατά την πρώτη περίοδο του κύκλου εργασίας. Κάθε προσπάθεια
δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 45 δευτερόλεπτα.



ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Η ασύγκριτη δύναμή του έρχεται με ένα εντυπωσιακά -χαμηλού επιπέδου σκόνης- και υψηλής
ποιότητας φινίρισμα. Το Q²M COMPOuND είναι μία φόρμουλα με βάση το νερό και περιέχει υψηλής
ποιότητας Ιαπωνικά λειαντικά, επιτρέποντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε μόλις μία αλοιφή κοπής. Καμία
σιλικόνη και κανένα βοηθητικό προϊόν δεν κάνει τη διαδικασία προετοιμασίας της προ-επίστρωσης και
αφαίρεσης βερνικιού πιο ευκολότερη και ταχύτερη.

Q2 M COMPOUND

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 1000 ML
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155  --  4400  mmll//ττμμήήμμαα



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Εργαστείτε με μια μηχανή γυαλίσματος της επιλογής σας (περιστροφική, διπλής δράσης ή τροχιακή με
εξαναγκασμένη περιστροφή). Απλώστε στις χαμηλές στροφές. Συνεχίστε μέχρι να εξαφανιστεί πλήρως
στις μεσαίες στροφές. Σκουπίστε με ένα πανί από μικροΐνες HQ. Χρησιμοποιήστε μια αραίωση 1:1 του
IPA για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο προϊόν και ελέγξτε το αποτέλεσμα. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε.



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ
Το Q²M POLISH έχει αποδείξει την ικανότητά του να συνεργάζεται με περιστροφικούς και τροχιακούς
αλοιφαδόρους. Το υπέροχο γυαλιστερό φινίρισμα του θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας, εξαλείφοντας
την ανάγκη να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο προϊόν φινιρίσματος. Λειτουργεί με όλες τις υπάρχουσες
ποιοτικού γυαλίσματος και φινιρίσματος βούρτσες.

Q2 M POLISH

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  120 ML / 1000 ML
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1100  mmll//ττμμήήμμαα



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην “παραδουλεύετε” το προϊόν. Λόγω της βάσης νερού του Q²M POLISH δεν απαιτούνται υψηλές
στροφές ούτε θερμοκρασία. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε Q²M POLISH PADS. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην ψεκάζετε ποτέ με απολιπαντικό αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στιλβωτικής
ουσίας. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα Q²M POLISHWIPE και αφήστε την να κρυώσει.



Η διατήρηση της μεμβράνης προστασίας χρώματος δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη. Το Q2M PPF RENEW
συνδυάζει ελαφρά λειαντικά σωματίδια με προστατευτικά (και απωθητικά) πρόσθετα, δημιουργώντας
ένα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία αποτέλεσμα. Το προϊόν επιτρέπει την εφαρμογή τόσο με
μηχάνημα όσο και με το χέρι, αφαιρώντας την ομίχλη και την οξείδωση αφήνοντας ένα απαλό, γυαλιστερό
φινίρισμα. Είναι το πρώτο προϊόν συντήρησης στον κόσμο που περιέχει διοξείδιο του πυριτίου και έχει
σχεδιαστεί από το μηδέν για να δουλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλους τους τύπους PPF.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 1000 ML
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 6600  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 M PPF RENEW



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ένα προϊόν “όλα σε ένα” για συντήρηση και σφράγιση γυαλιστερού PPF. Αφού χρησιμοποιηθεί με το
χέρι, το Q2M PPF RENEW θα προσφέρει εξαιρετικές ικανότητες καθαρισμού με προστατευτικό
αποτέλεσμα. Συνιστάται η χρήση μηχανής με εκκεντρικό μηχάνημα με ελάχιστες έως μέτριες στροφές
και θα προσθέσει φανταστική γυαλάδα στο τελικό αποτέλεσμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ποτέ μην υπερθερμαίνετε το PPF ενώ γυαλίζετε. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του
Q2M EXCENTRIC POLISH PAD με ένα κατάλληλο μηχάνημα. Εφαρμόστε ένα στρώμα Q2 CAN COAT για
να αυξήσετε την υδροφοβία.



Το Q²M PPF WASH είναι ένα αποτελεσματικό σαμπουάν απολύμανσης που μπορεί να διαλύσει ήπια
απόθεση σιδήρου από οποιαδήποτε μεμβράνη αυτοκινήτου και βαφή χωρίς να χρειάζεται πηλός.

ΑΣΦΑΛΕΣ & ΛΕΙΟ
Ενώ είναι αποτελεσματικό κατά της μόλυνσης μετάλλων σε φιλμ πολυουρεθάνης, το Q²M PPF WASH
παραμένει ένα ασφαλές σαμπουάν για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες. Η φόρμουλα του εξασφαλίζει
γενναιόδωρα σαπουνάδα για ένα πλύσιμο του οχήματός σας με επικάλυψη ή όχι.

Q2 M PPF WASH

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML / 1000 ML
ΑΑσσφφααλλέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίσσττρρωωσσηη::  ΝΝααιι  ••  ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη::  11::550000  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  2200  --  3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Το Q²M PPF WASH είναι ένα προϊόν 3 σε 1. Καθαρίζει, απολυμαίνει και αποκαθιστά τις αρχικές
ιδιότητες του PPF ή του φιλμ βινυλίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφρός ή παραδοσιακό σαμπουάν.
Κάντε το μια ευέλικτη λύση συντήρησης για το όχημά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q²M PPF WASH είναι ιδανικό για χρήση ως αφριστικός παράγοντας όχι μόνο στα χρώματα αλλά
και στους τροχούς. Όντας εξαιρετικά ολισθηρό, θα επιτρέψει μια ασφαλή διαδικασία πλυσίματος
οποιουδήποτε τύπου τροχών, με επικάλυψη ή όχι.



Μοναδικό σπρέι με βάση το SiO2, σχεδιασμένο να επεκτείνει και να βελτιώνει τις δυνατότητες
αυτοκαθαρισμού οποιουδήποτε PPF στην αγορά. Τέλεια συντήρηση για μεμβράνες με επικάλυψη Q² PPF.

ΛΕΙΟ & ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το Q²M PPF MAINTAIN θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε απίστευτη ολίσθηση του PPF ή του βινυλίου.
Με βάση το SiO², θα αυξήσει επίσης την αρχική υδροφοβικότητα του αυτοκόλλητού σας, προσθέτοντας
ταυτόχρονα περισσότερη προστασία από τις ακτίνες UV και μελλοντική οξείδωση

Q2 M PPF MAINTAIN

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML / 1000 ML
ΙΙδδααννιικκόό  γγιιαα  ΜΜααττ  PPPPFF::  ΝΝααιι  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  44--99 ••  ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>  66 εεββδδοομμάάδδεεςς ••  ΠΠοοσσοοσσττόό  σσεε  SSiiOO22::  >>55%%  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>8800''  

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε το Q²M PPF MAINTAIN για λόγους συντήρησης σε οποιοδήποτε φιλμ προστασίας
χρωμάτων, γυαλιστερό ή ματ, επικαλυμμένο με Q² PPF ή όχι. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν τόσο σε υγρό όσο και σε στεγνό χρώμα - θα βελτιώσει το φινίρισμα, θα
παρατείνει την ανθεκτικότητα της επικάλυψης και θα βοηθήσει στο στέγνωμα και την αφαίρεση των
ραβδώσεων. Το Q²M PPF MAINTAIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιτύλιγμα βινυλίου.



Το Q2M METALPOLISH είναι η πρώτη λύση όταν πρόκειται για την αποκατάσταση και τη στίλβωση μερών
από μέταλλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή χρώμιο. Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ασφαλές σε όλες τις
επιφάνειες και πολύ εύκολο στη χρήση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML

Q2 M METALPOLISH



ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Το Q2M METAL POLISH προσφέρει ένα εξαιρετικά καλά ισορροπημένο συνδυασμό υψηλών ιδιοτήτων
κοπής με πολύ καλό επίπεδο στιλπνότητας και διαύγειας του φινιρίσματος. Όταν χρησιμοποιείται με το
μηχάνημα και ένα σωστό pad, είναι σε θέση να αφαιρέσει τα σημάδια λείανσης. Έχει όλα όσα
απαιτούνται για να δημιουργήσετε ένα φινίρισμα σαν καθρέφτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ξεκινήστε με τον καθαρισμό της επιφάνειας και την απομάκρυνση κάθε βρωμιάς. Εργαστείτε σε μικρά
τμήματα, χρησιμοποιήστε το Q2M METAL POLISH μέχρι να παραμείνει μόνο μια ελαφριά θολότητα. Το
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το χέρι όσο και με το μηχάνημα, με pads μικροϊνών, αφρού
ή μαλλιού.



ΥΠΕΡΟΧΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΤΖΟΥΝΙΕΣ
Το Q²M GLASS είναι η απόλυτη φόρμουλα για γρήγορο, εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό όλων
των γυάλινων επιφανειών του αυτοκινήτου. Αφαιρεί όλα τα λιπαρά υπόλειμμα και αμέσως αφήνει ένα
υπέροχο φινίρισμα χωρίς γραντζουνιές. Εύκολο στη χρήση και ασφαλές για όλους τους τύπους των
εσωτερικών υλικών όπως το δέρμα, βινύλιο ή αλκαντάρα.

Q2 M GLASS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML / 4000 ML
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  4400  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Το Q²M Glass είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Αφαιρεί βρωμιά, λιπαρά υπολείμματα και ακόμη
ελαφρά μόλυνση, ενώ δεν επηρεάζει  προηγουμένως εφαρμοσμένα απωθητικά βροχής. Ένα απαλό
άρωμα ενισχύει τις θαυμάσιες ιδιότητες του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q²M GLASS δεν θα επηρεάσει το υπάρχον υδρόφοβο απωθητικό βροχής. Ψεκάστε πάνω σε ένα
πανί μικροϊνών και καθαρίστε την επιφάνεια. Σκουπίστε  την επιφάνεια μια γρήγορη με ένα στεγνό μέρος
του πανιού. Μην εργάζεστε σε πλήρες φως του ήλιου. Μην ψεκάζετε απευθείας σε καυτό γυαλί.



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Το Q²M LEATHERCLEANER MILD είναι ένα απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαριστικό δερμάτινης
επικάλυψης. Αναπτύχθηκε μαζί με την κορυφαία Q² LEATHER SHIELD και είναι το απόλυτο προϊόν
προετοιμασίας του δέρματος πριν από την εφαρμογή επικάλυψης. Αφαιρεί ελαφρά βρωμιά, ελαιώδη
υπολείμματα, ακόμη και ελαφρά αποχρωματισμό. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού
δέρματος, η σύστασή του δεν περιλαμβάνει μαλακτικά ή συντηρητικά πρόσθετα, αφήνοντας μια επιφάνεια
έτοιμη για επικάλυψη.

Q2 M LEATHERCLEANER MILD

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  110000  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΑΛΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Το Q²M LEATHERCLEANER MILD είναι η απόλυτη λύση για τον καθαρισμό και την προετοιμασία των
δερμάτινων ταπετσαριών για την εφαρμογή μιας επικάλυψης χαλαζία. Δεν περιέχει κανένα μαλακτικό
πρόσθετο και δεν αφήνει κανένα υπόλειμμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ποιότητα
της επικάλυψης χαλαζία. Το Q²M LEATHERCLEANER MILD αφήνει ένα πλήρως ματ φινίρισμα και είναι
ιδανικό για όλους τους σύγχρονους τύπους των δερμάτων, αφού είναι ήπιο αλλά αποτελεσματικό.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης σε επικαλυμμένο δέρμα, χωρίς να επηρεάσει το επίχρισμα και
να καθαρίσει απαλά την επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα την ταπετσαρία πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε το Q²M LEATHER
CLEANER MILD μαζί με το νερό, για να αυξήσετε τον αφρό και να βοηθήσετε στη διανομή του
καθαριστικού. Χρησιμοποιήστε τη Q²M LEATHER BRuSH. Εργαστείτε σε τμήματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφαιρέστε πάντα τη βρωμιά με πανάκι μικροϊνών σε ευθεία κίνηση. Χρησιμοποιήστε
τουλάχιστον 3 πετσέτες: μία το αρχικό σκούπισμα, μία υγρή για την απομάκρυνση των αφρών και μία
άλλη για να στεγνώσετε την επιφάνεια.



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Το Q²M LEATHER CLEANER STRONG είναι ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό καθαριστικό δερμάτινης
επικάλυψης. Αναπτύχθηκε μαζί με την κορυφαία Q² LEATHER SHIELD και είναι το απόλυτο προϊόν
προετοιμασίας του δέρματος πριν από την εφαρμογή επικάλυψης. Αφαιρεί ελαφρά βρωμιά, ελαιώδη
υπολείμματα, ακόμη και ελαφρά αποχρωματισμό. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού
δέρματος, η σύστασή του δεν περιλαμβάνει μαλακτικά ή συντηρητικά πρόσθετα, αφήνοντας μια επιφάνεια
έτοιμη για επικάλυψη.

Q2 M LEATHERCLEANER STRONG

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  110000  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Το Q²M LEATHERCLEANER STRONG είναι η απόλυτη λύση για τον καθαρισμό και την προετοιμασία
των δερμάτινων ταπετσαριών για την εφαρμογή μιας επικάλυψης χαλαζία. Δεν περιέχει κανένα
μαλακτικό πρόσθετο και δεν αφήνει κανένα υπόλειμμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει
την ποιότητα της επικάλυψης χαλαζία. Το Q²M LEATHERCLEANER STRONG αφήνει ένα πλήρως ματ
φινίρισμα και είναι ιδανικό για όλους τους σύγχρονους τύπους των δερμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα την ταπετσαρία πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε το Q²M LEATHER
CLEANER STRONG μαζί με το νερό, για να αυξήσετε τον αφρό και να βοηθήσετε στη διανομή του
καθαριστικού. Χρησιμοποιήστε τη Q²M LEATHER BRuSH. Εργαστείτε σε τμήματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφαιρέστε πάντα τη βρωμιά με πανάκι μικροϊνών σε ευθεία κίνηση. Χρησιμοποιήστε
τουλάχιστον 3 πετσέτες: μία το αρχικό σκούπισμα, μία υγρή για την απομάκρυνση των αφρών και μία
άλλη για να στεγνώσετε την επιφάνεια.



Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Το Q²M LEATHER SET MILD είναι η ολοκληρωμένη λύση για τη συντήρηση του δέρματος σας.
Συνδυάζοντας το Q²M LEATHER CLEANER MILD, ένα ασφαλές αλλά ισχυρό καθαριστικό προ-επικάλυψης
και το Q²M LEATHER COAT, αποτελεί την ιδανική λύση συντήρησης και προστασίας δέρματος.

Q2 M LEATHER SET MILD

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q²M LeAtHeRCLeAneR MILd 200ML / Q² LeAtHeRCOAt 120ML
Q²M LeAtHeRBRuSH /  Q²M MF APPLICAtOR / MICROFIBRe

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  11  sseett  //  22--33  ααυυττοοκκίίννηητταα



ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ
Αυτό το πλήρες σετ συνοδεύεται από το καινούργιο Q²M LEATHER BRuSH & το Q²M MF APPLICATOR
καθώς και από μια πετσέτα μικροϊνών. Ο νέος διανομέας αφρού του Q²M LEATHER CLEANER MILD
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη εφαρμογή. Το Q²M LEATHER CLEANER MILD
εξασφαλίζει την απομάκρυνση των ελαφρών ρύπων, των ελαιωδών υπολειμμάτων και παρέχει την
καλύτερη προετοιμασία για την επικάλυψη. Το Q²M LEATHER COAT εξασφαλίζει ένα μακροχρόνιο
προστατευτικό αποτέλεσμα και διευκολύνει τη μελλοντική συντήρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην φοβάστε να χρησιμοποιήσετε νερό μαζί με το Q²M LEATHER CLEANER MILD. Αυτό θα σας βοηθή-
σει να διανείμετε το προϊόν και να δημιουργήσετε περισσότερο αφρό. Το Q²M LEATHER BRuSH θα
αναδεύσει το καθαριστικό και θα αφαιρέσει τη βρωμιά από τη δομή του υλικού.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα πολλές πετσέτες μικροϊνών. Αξίζει να σκουπίσετε το δέρμα με μια
υγρή πετσέτα μόλις γίνει ο καθαρισμός.



Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Το Q²M LEATHER SET STRONG είναι η ολοκληρωμένη λύση για τη συντήρηση του δέρματος σας.
Συνδυάζοντας το Q²M LEATHER CLEANER STRONG, ένα ισχυρό καθαριστικό δερμάτινης επικάλυψης και
το Q²M LEATHER COAT, αποτελεί την ιδανική λύση συντήρησης και προστασίας δέρματος.

Q2 M LEATHER SET STRONG

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q²M LeAtHeRCLeAneR StROnG 200ML / Q² LeAtHeRCOAt 120ML
Q²M LeAtHeRBRuSH /  Q²M MF APPLICAtOR / MICROFIBRe

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  11  sseett  //  22--33  ααυυττοοκκίίννηητταα



ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ
Αυτό το πλήρες σετ συνοδεύεται από το καινούργιο Q²M LEATHER BRuSH & το Q²M MF APPLICATOR
καθώς και από μια πετσέτα μικροϊνών. Ο νέος διανομέας αφρού του Q²M LEATHER CLEANER STRONG
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη εφαρμογή. Το Q²M LEATHER CLEANER STRONG
εξασφαλίζει την απομάκρυνση των ρύπων, των ελαιωδών υπολειμμάτων και παρέχει την καλύτερη
προετοιμασία για την επικάλυψη. Το Q²M LEATHER COAT εξασφαλίζει ένα μακροχρόνιο προστατευτικό
αποτέλεσμα και διευκολύνει τη μελλοντική συντήρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην φοβάστε να χρησιμοποιήσετε νερό μαζί με το Q²M LEATHER CLEANER STRONG. Αυτό θα σας
βοηθήσει να διανείμετε το προϊόν και να δημιουργήσετε περισσότερο αφρό. Το Q²M LEATHER BRuSH
θα αναδεύσει το καθαριστικό και θα αφαιρέσει τη βρωμιά από τη δομή του υλικού.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα πολλές πετσέτες μικροϊνών. Αξίζει να σκουπίσετε το δέρμα με μια
υγρή πετσέτα μόλις γίνει ο καθαρισμός.



Αυτές τις μέρες το να διατηρείτε το περιβάλλον σας καθαρό έχει ένα εντελώς νέο νόημα και μπορεί να
είναι σημαντικό για την υγεία σας και των αγαπημένων σας προσώπων.
Το Q²M INTERIOR DETAILER έχει μια φόρμουλα με βάση το αλκοόλ (60%), η οποία αφαιρεί την 
πλειονότητα των οργανικών ρύπων από οποιαδήποτε επιφάνεια.
Το Q²M INTERIORD ETAILER δεν αντικαθιστά το Q²M VINYLCLEANER ή το Q²M LEATHERCLEANER,
αλλά τα συμπληρώνει.

Q2 M INTERIOR DETAILER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML



ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
Το Q²M INTERIOR DETAILER είναι το ιδανικό προϊόν συντήρησης εσωτερικών χώρων, για την
απομάκρυνση της ελαφριάς βρωμιάς, των ρύπων και για να αφήσετε μια φρέσκια και καθαρή αίσθηση
στο εσωτερικό. Είναι ασφαλές σε δέρμα, πλαστικό, Alcantara, υφάσματα, γυαλί και όλους τους τύπους
εσωτερικής επένδυσης. Θα αφήσει ένα ματ και όχι κολλώδες φινίρισμα.



ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
Μια ισχυρή λύση για τον καθαρισμό της ταπετσαρίας υφάσματος. Η φόρμουλά του έχει σχεδιαστεί για
την απομάκρυνση των ρύπων, των λεκέδων και των οσμών αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε όλους
τους τύπους υφασμάτων. Θα αφήσει το εσωτερικό φρέσκο, καθαρό και έτοιμο για προστασία με το
Q² FABRICCOAT.

Q2 M FABRICCLEANER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το Q²M FABRICCLEANER μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό ενός σταδίου (μέσω πινέλου και
μικροϊνών) ή ως αποτελεσματικό προ-σπρέι για υγρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα εξαγωγής.
Καθαρίζει αλλά επίσης προετοιμάζει υφάσματα πριν από την επίστρωση με Q² FABRICCOAT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ψεκάστε ελεύθερα στην επιφάνεια. Δουλέψτε με την Q²M LEATHERBRuSH σε κυκλική κίνηση.
Σκουπίστε το υπόλειμμα με Q²M BALDWIPE. Επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση
ελαφριάς μόλυνσης, ψεκάστε σε μικροΐνες και σκουπίστε. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Σε βαριά βρωμιά τρίψτε το
Q²M FABRICCLEANER με μια βούρτσα και αφαιρέστε το με μια ηλεκτρική σκούπα.



Το Q²M APC είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο καθαριστικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθέι οπουδήποτε τα ειδικά καθαριστικά δεν είναι αρκετά.

Q2 M APC

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML / 4000 ML
ΔΔιιάάλλυυσσηη::  11::55  μμέέχχρριι  11::1155  ••ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  115500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Όπως υποδηλώνει το όνομα, το Q²M APC (All Purpose Cleaner) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
διάφορες εργασίες, όπως καθαρισμός ζαντών, απολίπανση χώρου κινητήρα, αφαίρεση λεκέδων
εσωτερικού χώρου και πολλά άλλα. Η ισχύς καθαρισμού εξαρτάται από τη σωστή αραίωση για την
απαιτούμενη εφαρμογή. Ξεκινά από 1: 5 για εξωτερικές εφαρμογές έως 1:15 για εσωτερικό καθαρισμό.
Σε ακραίες περιπτώσεις, όπως βρώμικες ζάντες ή σημεία κινητήρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραίωση
έως 1:1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Κατά τη χρήση του Q²M APC, ξεκινήστε πάντα με την υψηλότερη αραίωση για την επιλεγμένη εργασία
σας. Μειώστε σταδιακά την αραίωση (από 1:15 έως 1:1) για να αυξήσετε την ισχύ καθαρισμού. 



ΥΠΕΡΟΧΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
Το Q²M VINYLCLEANER είναι ένα απαλό προϊόν σχεδιασμένο για κανονική χρήση. Δεν θα
αποχρωματίσει ή εξασθενίσει οποιαδήποτε εσωτερική επένδυση. Απομακρύνει άμεσα σκόνη και
ελαφριά βρώμα. Δεν αφήνει κανένα υπόλειμμα πίσω και προετοιμάζει την επιφάνεια για χρήση του
Q²M PRESERVE. Το Q²M VINYLCLEANER έχει ελαφρές αντιστατικές ιδιότητες, καθιστώντας το ένα
υπέροχο προϊόν για την καθημερινή φροντίδα του αυτοκινήτου σας.

Q2 M VINYL CLEANER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML
ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  ΟΟυυδδέέττεερροο ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  110000  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το Q²M VINYLCLEANER είναι ένα απαλό καθαριστικό βινυλίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε
όλους τους τύπους των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων υψηλής ποιότητας.
Αφαιρεί τη βρωμιά και τη σκόνη αφήνοντας ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα χωρίς κανένα υπόλειμμα
απολύτως. Το Q²M VinylCleaner είναι η τέλεια λύση για καθημερινή χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ψεκάστε σε HQ πανί μικροϊνών με κοντό τρίχωμα. Καθαρίστε την επιφάνεια και στη συνέχεια
σκουπίστε με την άλλη πλευρά του πανιού.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το ματ είναι το πιο επιθυμητό φινίρισμα για όλες τις εσωτερικές επιφάνειες και το Q²M PRESERVE
προσφέρει ένα πολύ ουδέτερο, ματ φινίρισμα σε όλα τα εσωτερικά τμήματα του αυτοκινήτου.
Το Q²M PRESERVE δημιουργεί ένα αόρατο στρώμα που δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την
εμφάνιση ή την αίσθηση ακόμη και του πιο απαλού τελειώματος βινυλίου. Απλά επικαλύπτει την
επένδυσή σας και διασφαλίζει την καλή της εμφάνιση όπως την ημέρα που αγοράσατε το αυτοκίνητό σας.

Q2 M PRESERVE 

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 250 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  33 μμήήννεεςς ••  ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  ΟΟυυδδέέττεερροο ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Στην εσωτερική επένδυση, χρησιμοποιήστε μια πολύ μικρή ποσότητα προϊόντος και τρίψτε την στην
επιφάνεια με το Q²M MF APPLICATOR. Σκουπίστε μετά από 5 λεπτά από την εφαρμογή για τελείως ματ
φινίρισμα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αραιώστε έως 1:5 και χρησιμοποιήστε ως σπρέι για να ψεκάσετε σε κοιλότητες
κινητήρα ή δύσκολα σημεία τροχών.



ΑΓΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Η εμπειρία μας και οι εργαστηριακές δοκιμές, έδειξαν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα στον καθαρισμό και
στη συντήρηση μικροϊνών επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται ένα “αγνό” καθαριστικό. Χωρίς μαλακτικά
υφασμάτων, χωρίς άρωμα, χωρίς χρωστικές ουσίες - αυτός είναι ο λόγος που το Q2M TOWEL WASH
παραμένει αγνό.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Νοιαζόμαστε για τον πλανήτη μας και το μέλλον του. Καθώς οι μικροΐνες συχνά πλένονται στο ίδιο
πλυντήριο με τα ρούχα σας, κάναμε το Q2M TOWEL WASH πλήρως βιοδιασπώμενο και ασφαλές για το
περιβάλλον. Όχι μόνο δεν υπάρχουν αρώματα ή πρόσθετα χρώματα, δεν υπάρχουν και κακές
συνέπειες για το οικοσύστημα.

Q2 M TOWEL WASH

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML
ΟΟυυδδέέττεερροο  PPHH::  ΝΝααιι ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ππλλύύσσιιμμοο



ΕΥΓΕΝΙΚΟ
Οι υψηλής ποιότητας μικροΐνες είναι πολύτιμο αξεσουάρ για κάθε detailer, είτε επαγγελματία ή
αρχάριο. Μπορούν να επιταχύνουν τις εργασίες χωρίς να χαλάσει το συνολικό αποτέλεσμα, αφήνοντας
κηλίδες ή ελαφρά χτυπήματα. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται καλή φροντίδα σε αυτές. 
Το Q2M TOWEL WASH είναι ένα απαλό υγρό καθαρισμού για τον καθαρισμό των πετσετών με
μικροϊνες χωρίς να επηρεάζεται η απόδοσή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Μόνο μια μικρή ποσότητα του Q2M TOWEL WASH είναι επαρκής για ένα καλό πλύσιμο στο πλυντήριο
ρούχων σας. Καθαρίζει σε βάθος το ύφασμα, αφαιρώντας πάστες γυαλίσματος, τις ακαθαρσίες ή τις
κυλίδες από την επίχρυση χαλαζία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ
Το Q2M TOWEL WASH μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένα  ήπια καθαριστικό για φυσικά μάλλινα
γάντια  κατά τη διάρκεια μιας πλύσης. Αυτό βοηθά στην αφαίρεση βρωμιάς και οποιαδήποτε μόλυνσης
που έχει δημιουργηθεί και στον καθαρισμό σε βάθος των ινών. Φροντίστε πάντα να ξεπλύνετε το γάντι
μετά τη πλύση και αφήστε το να στεγνώσει τελείως.



Τα Q²M TIRE APPLICATOR διατίθενται σε δύο μεγέθη (μικρά και μεγάλα) το καθένα με για διαφορετική
χρήση. Ανεξάρτητα από το εάν χρειάζεται να επιστρώσετε σπορ ελαστικά χαμηλού προφίλ ή καουτσούκ
SUV υψηλού τοιχώματος, υπάρχει μια λύση έτοιμη. Με την ισχυρή πρόσφυση και το καμπυλωτό σχήμα
αφρού, σας επιτρέπει να εργάζεστε σε κάθε περιοχή αποτελεσματικά και με ακρίβεια.

Q2 M TIRE APPLICATOR

Περιεχόμενα Συσκευασίας: 2 tire Applicator - SMALL or LARGe
ΟΟυυδδέέττεερροο  PPHH::  ΝΝααιι ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ππλλύύσσιιμμοο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Με το καμπύλο σχήμα και τον αφρό υψηλής πυκνότητας, η εφαρμογή επιδέσμου ελαστικών γίνεται
παιδικό παιχνίδι! Βοηθά στο να απλώσετε την επίστρωση με πιο ομοιόμορφο τρόπο χωρίς σπατάλη.



Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:


