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3M Autokosmetika

  Autokosmetika  
    

3M je jedním z největších dodavatelů opravárenských a renovačních 
výrobků profesionálním autodílnám z celého světa.

Nyní můžete používat výrobky od 3M i VY!

profesionálů 

Již po více než 100 let je společnost 3M 

předním dodavatelem v oblasti motorismu 

a v celosvětovém měřítku se těší uznání pro 

vysokou kvalitu, inovační výrobky a systémy, 

které pomáhají autolakovnám a karosárnám 

při dosahování perfektního povrchu vozidel.

Nyní Vám 3M přináší nabídku výrobků pro 

péči o automobily pro nadšené vlastníky 

vozů ve snaze splnit jim sen: aby jejich vůz 

působil zvenčí profesionálním kvalitním 

dojmem, zkrátka aby vypadal jako nový.
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Autošampon 3M™ Car Wash Soap

Koncentrovaná formule, která na povrchu vytvoří trvanlivý přirozeně 
působící lesk. Agresivní vůči špíně (i té zažrané), a přitom šetrný vůči 
laku a voskové vrstvě na povrchu.

Odstraňovač škrábanců 3M™ Scratch Remover 

Snadný způsob odstraňování jemných škrábanců s využitím 
profesionální opravárenské technologie k obnově bezchybného lesku.  

Vosk 3M™ Performance Finish

Pro naprosto dokonalý a velmi trvanlivý povrch o vysokém lesku se 
syntetickými polymery, které zajistí maximální ochranu laku.

Ochranný vosk 3M™ Quick Wax

Ošetřete svůj vůz až k profesionálně vysokému lesku během několika minut. 
Navíc díky příměsi karnaubského vosku je povrch vozu dlouhodobě chráněn.

Hadříky z mikrovláken 3M™ Microfi bre Detail Cloth

Tato superměkká, netřepící se mikrotkanina je vhodná na všechny 
povrchy. Snadno se jí odstraňují zbytky vosku a leštidel i otisky prstů.
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              směrem
k dokonalému
laku
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Počínaje rychlým omytím autošamponem 
Car Wash Soap až po dokonalou péči, kterou 
zajistí vosk Performance Finish, odvede 
každý náš výrobek naprosto perfektní práci. 
Samozřejmě je lze používat i samostatně 
podle toho, jak potřebujete a kolik máte času.

Výrobkům 3M důvěřují profesionálové.
Obnovujte a chraňte bezchybný povrch 
pomocí 3M autokosmetiky.
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Čistič kol a pneumatik 3MTM Wheel & Tyre Cleaner

V jednom kroku odstraní prach z brzdového obložení, asfalt, mastnoty a zažranou 
špínu; začišťuje odřeniny bočnic pneumatik a dodává kolům oslnivý lesk.

Prostředek na obnovu pneumatik 3MTM Tyre Restorer

Perfektní konečná úprava v rámci celkové péče o váš vůz. 
Tento výrobek dlouhodobě navrátí přirozený lesk.

Kola & pneumatiky

Interiér
Prostředek na obnovu kůže a interiérových plastů  
3MTM Leather & Vinyl Restorer

Ošetří interiér vašeho vozu. Zbaví kožené, vinylové, pryžové 
i plastové díly nečistot i zažrané špíny. Hloubkové vyčištění, 
naleštění, úprava a ochrana v jednom prostém kroku.

3MTM Glass Cleaner

Charakteristické pro čistič skel 3M Glass Cleaner je tvorba 
pěny bez stékání kapek. Přilne ke svislým plochám a vytvoří 
na nich ten pravý lesk bez skvrn.  

Bezpečně jej lze aplikovat i na tónovaná okna, propůjčí sklu 
vysoký lesk.

Skla
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Otázky a 
odpovědi

3M - autokosmetika
profesionálů

Otázka: Dá se autošampon 3M™ Car Wash Soap aplikovat i na již 
navoskované vozy? 

Odpověď:  Ano, určitě. Bezpečně odstraní nečistoty i zažranou špínu, aniž by 
narušil vrstvu vosku.

Otázka: Obsahuje vosk 3M Performance Finish nějakou abrazivní složku?

Odpověď:  Ne, jedná se o vosk bez abrazivních složek, a jako takový po sobě 
nezanechává žádné škrábance. Obsahuje ale vysoce účinný polymer, který se 
naváže na povrch a zajistí jeho maximální ochranu. K vyhlazení škrábanců je 
potřebný odstraňovač škrábanců Scratch Remover.

Otázka: Jakého druhu jsou škrábance, které odstraňovač škrábanců 3M™ 
Scratch Remover dokáže odstranit?

Odpověď:  Obecně platí, že takové, se kterými se potýkáte při běžném mytí 
vozu. Je-li však škrábanec tak hluboký, že jej poznáte i pouhým přejetím 
nehtem, pak vám asi nezbude než si zajistit profesionální přeleštění.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi voskem 3MTM Performance Finish 
a ochranným voskem 3MTM Quick Wax?

Odpověď: Vosk Performance Finish od 3M je vysoce trvanlivý vosk, která by 
měl udržet lesklý povrch i po omytí v kartáčové myčce. Ochranný vosk Quick 
Wax dodá vysoký lesk mezi jednotlivými mycími cykly.

*Prosím, pozor – kdykoli 
aplikujete výrobky z řady 
autokosmetiky na pneumatiky, 
brzdy a sedla dvoukolových vozidel, 
je třeba zvýšené opatrnosti.

Otázka: Co je perličkování? Proč je dobré?

Odpověď: O perličkování hovoříme, pokud voda vytváří na povrchu laku 
ohraničené kapky, ale „nepřilne“ k němu. Znamená to, že se kapky vody snadno 
rozptýlí a nezanechávají po vodě skvrny.

Otázka: Lze takovou technologií 3M obnovit barvu mého vozu?

Odpověď: Má-li váš vůz jemné škrábance od mytí, případně matně vyhlížející 
povrch v důsledku lehké oxidace, pak si s takovou vadou poradí utěrka 
z mikrovlákna 3MTM Microfi bre Detail Cloth ve spojení s autošamponem 3MTM Car 
Wash Soap, odstraňovačem škrábanců 3MTM Scratch Remover a vosku 3MTM 
Performance Finish. Za předpokladu použití té správné technologie lze takto 
obnovit čirý lak, tj. vrátit jí zářivý vzhled prostý škrábanců.

Otázka: A co když mám lak poškozený ptačím trusem nebo kyselými dešti? 
Odpověď: S lehkou oxidací a poškozením si poradí odstraňovač škrábanců 3MTM 
Scratch Remover, ale je-li poškození čiré vrstvy takové, že je nahmatáte nehtem, 
nejspíš se bez profesionální opravy neobejdete.

Otázka: Proč musím použít mikrovláknovou utěrku?

Odpověď:  Použití utěrky z mikrovlákna 3MTM Microfi bre Detail Cloth představuje 
ten nejspolehlivější způsob odstranění zbytků vosku a vyleštění povrchu do 
zářivého jasu beze stop poškrábání. I jiné hadříky možná odstraní nežádoucí 
zbytky, ale samy pak mohou na čerstvě obnoveném laku zanechat škrábance. 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi výrobky 3M pro běžné spotřebitele a pro 
profesionály?

Odpověď: Naše profesionální výrobky jsou určeny pro profesionální karosáře, 
kteří pracují s vysokorychlostními rotačními leštičkami.
Díky všestrannosti výrobků lze autokosmetickou řadu používat k ručnímu 
leštění, případně pro práci s kotoučovou leštičkou.

Otázka: Je autokosmetika 3M vhodná k použití na motocykly*?

Odpověď: Ano – použijte kterýkoli z těchto výrobků přesně podle popisu 
a dosáhnete dokonalého povrchu u motocyklů, člunů, dodávek apod.
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