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Yli sata vuotta sitten yhtiön perustajan 
Frank Meguiar Jr:n aloittama 
huonekaluvahoja autotallissa valmistava 
yritys on nyt neljännen Meguiar-polven 
hoidossa. Frank Meguiar Jr. ei varmaan 
villeimmissä unissaankaan aavistanut, 
mihin hänen 1901 valmistettu ensimmäi-
nen huonekalukiillokepullonsa reilussa 
sadassa vuodessa johtaisi. Meguiar’s 
Inc. on nykyisin maailman johtava 

autonhoitotuotteiden valmistaja, joka 
tarjoaa uuden sukupolven tuotteita, 
työkaluja ja varusteita todellisille 
autoharrastajille. Tavoitteena on luoda 
alalle kokonaan uudet laatu- ja 
tehokkuusvaatimukset. Ensimmäisestä 
huonekaluvahapullosta alkaen Frank 
Merguiar Jr. perusti toimintansa 
erinomaisille tuotteille ja asiakkaiden 
tarpeiden ymmärtämiselle. Nykyisin 

Meguiar’sin erinomaiset suhteet 
auto-harrastajiin eri puolilla maailmaa 
ovat luoneet suuren luottamuksen 
tuotemerkkiin ja tehneet siitä 
harrastajapiirien suosikin. Tänäkin 
päivänä perhe on sitoutunut 
toimittamaan tuotteita ja luomaan 
suhteita, jotka kiinnostavat ja 
yhdistävät autoharrastajia ja 
ammattilaisia ympäri maailmaa.

HISTORIA
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1. PESU
Pese auto vedellä ja erityisesti tarkoitukseen suunnitellulla pesuaineella. 
Yleispuhdistusaineet voivat kuivattaa autosi maalipinnan, jolloin kiilto 
katoaa. Kaikki Meguiar’s-pesuaineet ovat ympäristöystävällisiä.

2. PUHDISTUS/VALMISTELU
Pienet pesusienissä tai kuivausliinoissa olevien likajäämien aiheuttamat 
naarmut ja pyörteet näkyvät selvimmin tummissa pinnoissa. Hapettumat, 
pienet naarmut ja pyörteet on helpoin poistaa mikroskooppisia 
hionta-aineita sisältävällä, kirkaslakalle soveltuvalla Meguiar´s ScratchX tai 
Ultimate Compound naarmunpoisto tahnoilla.

3. KIILLOTUS (HALUTTAESSA)
Meguiar´s Ultimate Polish -kiillotusainetta suositellaan käytettäväksi 
ennen vahausta erityisesti tummille autoille, mikäli halutaan äärimmäisen 
kiiltävä lopputulos.

4 VAHAUS JA SUOJAUS
Suojataksesi autosi maalipintaa ja lisätäksesi siihen loistavan kiillon, käytä 
ainoastaan parhaita vahoja, kuten Meguiar´s Ultimate Wax.

5 YLLÄPITO 
Säännölliseen ylläpitoon kuuluu lian, kuten lintujen ulosteiden tai puiden 
mahlan poistaminen maalipinnalta ennen kuin ne tarttuvat tai syöpyvät 
siihen. Meguiar’s Quik Detailer® ja Ultimate Quik Detailer pidentävät 
vahan suojausominaisuuksien kestoa merkittävästi.

5 VAIHETTA

NÄYTTELYKIILTOON
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USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
MIKÄ ON PARAS VAHANNE?MIKÄ ON PARAS VAHANNE?
Jokaisella on oma mielipiteensä 
parhaasta vahasta. Mikä on mielestäsi 
tärkeintä? Nopeus? Silloin paras 
valinta on Ultimate Quik Wax® 
nopeaan vahaukseen. Pitkäkestoinen 
synteettinen suojaus ja ylivoimainen 
veden hylkivyys? Hybrid Ceramic 
Liquid Wax on silloin “paras”. 
Haluatko mieluummin luonnollista 
carnaubavahaa? Siinä tapauksessa 
valintasi on Gold Class™ Carnauba 
Plus -vaha. Edullinen/yksinkertainen/
nopea? Silloin valintasi on hyväksi 
havaittu, todellinen all-in-one-tuote, 
klassinen Cleaner Wax -vaha. Valinta 
nestemäisen ja kiinteän vahan välillä 
on lähinnä mieltymyskysymys, sillä 
kummatkin antavat pitkäkestoisen 
suojan ja kiillon.

MIKÄ ON PARAS TUOTE MIKÄ ON PARAS TUOTE 
UUTEEN AUTOON?UUTEEN AUTOON?
Kaikki Meguiar´s-tuotteet ovat 
turvallisia käyttää uusissa autoissa, 
mutta jokainen auto on yksilöllinen 
maalipinnan kunnon suhteen. 
Ottamalla huomioon muutaman 
rutiinitoimenpiteen, saat autosi 
pysymään näyttelykuntoisena pitkään. 
Kuten Barry Meguiar sanoo, 
“säännöllinen autonhoito on 
HELPPOA autonhoitoa!” Noudata 5:n 
askeleen ohjetta käyttäen juuri siihen 
tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita. 
Pese auto viikoittain käyttämällä 
pesukinnasta ja laadukasta 
pesuainetta. Vahaa autosi korkealaa-
tuisella vahalla 3 - 4 kertaa vuodessa. 
Huolla ulkopintaa pesujen välillä 
käyttämällä suihkutettavaa Quik 
Detailer® -pikapuhdistusainetta 
poistaaksesi pienet epäpuhtaudet ja 
pölyn. Puhdista maalipinta 
tarvittaessa savella. Suojaa sisä- ja 
ulkopintojen muovi-/kumiosat niihin 
tarkoitetuilla suoja-aineilla.

MITEN POISTAN PIENET MITEN POISTAN PIENET 
NAARMUT JA PYÖRTEET NAARMUT JA PYÖRTEET 
MAALIPINNASTA?MAALIPINNASTA?
Menetelmät riippuvat paljon siitä, 
miten syviä naarmut ovat. Jos voit 
tuntea naarmun kynnelläsi, se on niin 
syvä, että pinta saattaa vaatia 
uudelleenmaalausta/-lakkausta. 
Pienempiin naarmuihin on eri 
vaihtoehtoja (huomioithan, että 
kaikkia näitä tuotteita voi turvallisesti 
käyttää kaikille lakkapinnoille): 
Ultimate Polish on oikea ratkaisu 
hyvin heikoille naarmuille, jotka 
näkyvät lähinnä vain valon heijastues-
sa. Se voidaan levittää joko käsin tai 
koneellisesti (esim. Meguiar´s Dual 
Action Polisher -epäkeskokiillotusko-
neella). Syvemmille naarmuille, hapet-
tumille tai yksinkertaisesti mattaantu-
neelle pinnalle suositellaan Ultimate 
Compound -hioma-ainetta. Myös tätä 
voi levittää joko käsin tai koneella. 
Jos taas kyseessä on pienehkö alue 
tai yksittäisiä naarmuja (esim. 
ovenkahvan ympäristö, johon yleensä 
tulee naarmuja kynsistä ja avaimista), 
paras tuote on ScratchX™ 2.0, joka 
levitetään ja kiillotetaan käsin.

MIKÄ TARKOITTAA MIKÄ TARKOITTAA 
EPÄKESKOKIILLOTUSKONE EPÄKESKOKIILLOTUSKONE 
(DUAL ACTION) JA (DUAL ACTION) JA 
MIKSI SITÄ KANNATTAA MIKSI SITÄ KANNATTAA 
KÄYTTÄÄ?KÄYTTÄÄ?
Vaikkakin monet ammattilaiset käyttä-
vät työssään epäkeskoakiillotuskonet-
ta, se ei missään nimessä ole 
tarkoitettu ainoastaan ammattikäyt-
töön. Yleisesti ottaen epäkeskokone 
tuottaa parempia tuloksia ja 
nopeammin. Meguiar’s DA Power 
System ja Meguiar’s MT300 DA 
Polisher-epäkeskokiillotuskoneet 
yhdessä kiillotustyynyjemme kanssa 
ovat suunniteltu sekä ammatti- että 
kotikäyttöön. Näillä koneilla teet 
maalipinnan korjailusta sukkelaa sekä 
voit levittää kerroksen haluamaasi 
vahaa huomattavan nopeasti. 
Meguiar´sin epäkeskokiillotuskoneissa 
parasta on niiden käyttöturvallisuus. 
Ne eivät vahingoita maalipintaa tai 
leikkaa sen läpi kuten rotary-tyyppiset 
koneet voivat tehdä. 
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MITEN POISTAN VESIPILKUT?MITEN POISTAN VESIPILKUT?
Parasta on pyrkiä estämään vesipilkkujen 
syntyminen huolehtimalla auton vahauksesta 
ja vahauksen ylläpidosta. Vesipilkkujen 
estämiseksi auto kannattaa pestä ja kuivata 
varjossa auton pinnan viilennettyä. Jos autosi 
pinnalle kuitenkin on muodostunut näitä 
inhottavia pilkkuja, suosittelemme käytettä-
väksi Ultimate Compoundia auton pesemisen 
jälkeen (tietenkin!). 

MIKÄ ON PARAS KIINTEÄ, MIKÄ ON PARAS KIINTEÄ, 
NESTEMÄINEN VAI SUMUTETTAVA NESTEMÄINEN VAI SUMUTETTAVA 
VAHA?VAHA?
Tämä riippuu täysin odotuksista ja tavoitteis-
tasi. Meguiar’s Fast Finish-aerosolivaha 
esimerkiksi luo loistavan lopputuloksen vain 
muutamissa minuuteissa. Kiinteät ja 
nestemäiset vahat voimistavat kiiltoa ja tuovat 
syviä heijastuksia. Valinta kiinteän ja 
nestemäisen vahan välillä riippuu pitkälti 
omista mieltymyksistäsi sillä molempien avulla 
saat pitkäkestoisen lopputuloksen sekä lisää 
upeaa kiiltoa.
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VAIHE 1. PESU

CAR WASH PLUS+CAR WASH PLUS+
SYVÄPUHDISTAVA 
AUTOSHAMPOO
Meguiar’s Car Wash Plus+ on todella Meguiar’s Car Wash Plus+ on todella 
nopea ja tehokas tapa pestä auto. nopea ja tehokas tapa pestä auto. 
100 %:sti aktiivinen pesuaine annos-100 %:sti aktiivinen pesuaine annos-
tellaan  suoraan pesukintaalle tai tellaan  suoraan pesukintaalle tai 
sieneen. Puhdistaa erittäin vaikeaa sieneen. Puhdistaa erittäin vaikeaa 
likaa ja himmentymiä. Erinomainen likaa ja himmentymiä. Erinomainen 
hyönteisten poistoon. Voidaan tehos-hyönteisten poistoon. Voidaan tehos-
taa myös hiertävällä liikkeellä jolloin taa myös hiertävällä liikkeellä jolloin 
poistaa jopa pieniä jälkiä. Tuote on poistaa jopa pieniä jälkiä. Tuote on 
erittäin riittoisa. Savikinnas voidaan erittäin riittoisa. Savikinnas voidaan 
usein korvata Wash Plussalla.usein korvata Wash Plussalla.

Tuotenumero: G25024EU / 710 mlTuotenumero: G25024EU / 710 ml

Peseminen ja puhdistus 
eivät ole sama asia maali-
pinnasta puhuttaessa. 
Vaikkakin ne voivat kuullos-
taa samalta, ovat ne hyvin 
erilaisia toimenpiteitä. 
Peseminen poistaa maali-
pinnalta kaikkea irtonaista 
likaa kuten pölyä tai lintujen 
jätöksiä. Käymme puhdis-
tuksen tarkemmin läpi 
puhdistuksen kohdassa 2. 
Yleinen harhaluulo on, että 
astianpesuaine on turvalli-
nen valinta auton pesuun. Ei 
pidä paikkaansa! Astianpe-
suaine on kehitetty poista-
maan kaiken pestävältä 

pinnalta saaden sen 
narskuvan puhtaaksi. 
Täydellisen puhtaalla 
maalipinnalla ei kuitenkaan 
ole mitään suojaa. Säännölli-
sellä käytöllä astianpesuaine 
poistaa maalipinnalta myös 
vahan, silikonit ja polymee-
rit. Tämän jälkeen se pääsee 
poistamaan maalipinnalta 
myös öljyjä, mikä edesaut-
taa pinnan hapettumista. 
Kaikki Meguiar´sin autonpe-
sutuotteet ovat pH-neutraa-
leja ja kehitetty nimen-
omaan tehostamaan 
maalipinnan ulkonäköä ja 
suojaa.
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ULTIMATE WASH & ULTIMATE WASH & 
WAX WAX 
AUTOSHAMPOO & VAHA
Pesuaine, joka antaa maali- Pesuaine, joka antaa maali- 
pinnalle lisäsuojaa ja pitää auton pinnalle lisäsuojaa ja pitää auton 
puhtaana ja kiiltävänä normaalien puhtaana ja kiiltävänä normaalien 
pesujen ja vahausten välillä. pesujen ja vahausten välillä. 
Meguiar’sin luoma ensiluokkaisen Meguiar’sin luoma ensiluokkaisen 
carnauba-vahan ja synteettisten carnauba-vahan ja synteettisten 
polymeerien yhdistelmä antaa suojan polymeerien yhdistelmä antaa suojan 
ja kiillon pesun yhteydessä.ja kiillon pesun yhteydessä.

Tuotenumero:  Tuotenumero:  
G17716/ 473 ml  G17716/ 473 ml  
G17748 / 1420 ml G17748 / 1420 ml 

GOLD CLASS™ CAR GOLD CLASS™ CAR 
WASH WASH 
AUTOSHAMPOO & 
HOITOAINE 
Runsas vaahto ja pesuaineen sisältä-Runsas vaahto ja pesuaineen sisältä-
mät hoitoaineet hoitavat maalipintaa mät hoitoaineet hoitavat maalipintaa 
ja tekevät siitä niin liukkaan, että vesi ja tekevät siitä niin liukkaan, että vesi 
valuu helposti pois ja pinta on helppo valuu helposti pois ja pinta on helppo 
kuivata. Lopputuloksena on hohtava kuivata. Lopputuloksena on hohtava 
kiilto, johon lika ei tartu. ”Puhdasta kiilto, johon lika ei tartu. ”Puhdasta 
taikaa” on asiakkaittemme tälle taikaa” on asiakkaittemme tälle 
tuotteelle antama lempinimi.tuotteelle antama lempinimi.

Tuotenumero: G7116 / 473 ml Tuotenumero: G7116 / 473 ml 
G7164 / 1900 mlG7164 / 1900 ml

NXT GENERATION™  NXT GENERATION™  
CAR WASHCAR WASH
AUTOSHAMPOO
Synteettinen, polymeeri-pohjainen Synteettinen, polymeeri-pohjainen 
autoshampoo, joka liuottaa autoshampoo, joka liuottaa 
tehokkaasti pois sitkeimmänkin lian tehokkaasti pois sitkeimmänkin lian 
vahausta vahingoittamatta. Tämä vahausta vahingoittamatta. Tämä 
pH-tasapainoitettu pesuaine poistaa pH-tasapainoitettu pesuaine poistaa 
hellävaraisesti pinttyneimmätkin epä-hellävaraisesti pinttyneimmätkin epä-
puhtaudet pintaa naarmuttamatta.puhtaudet pintaa naarmuttamatta.

Tuotenumero:  Tuotenumero:  
G12664 / 1892 ml  G12664 / 1892 ml  
G12619 / 532 ml G12619 / 532 ml 

ULTIMATE SNOW FOAMULTIMATE SNOW FOAM

AUTOSHAMPOO
Tosiharrastajan ensiluokkainen Tosiharrastajan ensiluokkainen 
pesuaine vaahdottimelle. Runsas, pesuaine vaahdottimelle. Runsas, 
paksu ja pitkäkestoinen vaahto, joka paksu ja pitkäkestoinen vaahto, joka 
takaa naarmuttoman takaa naarmuttoman 
 ja pyörteettömän lopputuloksen  ja pyörteettömän lopputuloksen 
sekä jättää kiiltävän pinnan. Tehokas, sekä jättää kiiltävän pinnan. Tehokas, 
mutta vahaturvallinenmutta vahaturvallinen..

Tuotenumero: G191532EU /946 mlTuotenumero: G191532EU /946 ml
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SOFT WASH GEL
AUTOSHAMPOO
Erittäin runsas, paksu ja tiivistetty Erittäin runsas, paksu ja tiivistetty 
pesuaine, joka sisältää hoitoaineita pesuaine, joka sisältää hoitoaineita 
sekä kirkasteita ja antaa lisäkiiltoa sekä kirkasteita ja antaa lisäkiiltoa 
auton pinnoille. Liuotinvapaa ja pH-ta-auton pinnoille. Liuotinvapaa ja pH-ta-
sapainoitettu, ei poista vahapintaa. sapainoitettu, ei poista vahapintaa. 
Soft Wash Gelin kanssa suositellaan Soft Wash Gelin kanssa suositellaan 
käytettäväksi Microfiber  käytettäväksi Microfiber  
Wash Mitt -pesukinnasta.Wash Mitt -pesukinnasta.

Tuotenumero: A2516 / 473 mlTuotenumero: A2516 / 473 ml

ULTIMATE WASH&WAX 
ANYWHERE
PIKAPESUAINE
Eikö käytettävissä ole letkua, Eikö käytettävissä ole letkua, 
ämpäriä tai vettä? Ei hätää! Ultimate ämpäriä tai vettä? Ei hätää! Ultimate 
Wash&Wax Anywhere -pikapesuaine Wash&Wax Anywhere -pikapesuaine 
nostaa lian ja noen turvallisesti irti nostaa lian ja noen turvallisesti irti 
pinnasta sekä muodostaa vettähylki-pinnasta sekä muodostaa vettähylki-
vän vahasuojakalvon.vän vahasuojakalvon.

Tuotenumero: G3626 / 768 mlTuotenumero: G3626 / 768 ml

ULTIMATE WATERLESS 
WHEEL AND TYRE
PIKAPESUAINE
Tuote puhdistaa, suojaa sekä antaa Tuote puhdistaa, suojaa sekä antaa 
kiiltoa niin vanteille kuin renkaillekin kiiltoa niin vanteille kuin renkaillekin 
käden käänteessä. Poistaa tehok-käden käänteessä. Poistaa tehok-
kaasti jarrupölyä sekä likaa, niin kaasti jarrupölyä sekä likaa, niin 
vanteen kuin renkaankin pinnalta. vanteen kuin renkaankin pinnalta. 
Kirkastaa vanteen ja antaa renkaille Kirkastaa vanteen ja antaa renkaille 
kauniin kiillon. Tuote antaa vahvan kauniin kiillon. Tuote antaa vahvan 
UV-suojan käsitellyille pinnoille. UV-suojan käsitellyille pinnoille. 
Mahtava tuote pesujen välillä tai kun Mahtava tuote pesujen välillä tai kun 
vettä ei ole saatavilla!vettä ei ole saatavilla!

Tuotenumero: G190424 / 710 mlTuotenumero: G190424 / 710 ml

DEEP CRYSTAL CAR DEEP CRYSTAL CAR 
WASHWASH
PERUSAUTOSHAMPOO
Todella hyväntuoksuinen ja vahatur-Todella hyväntuoksuinen ja vahatur-
vallinen autoshampoo, joka vaahtoaa vallinen autoshampoo, joka vaahtoaa 
erinomaisesti ja jättää vahaa erinomaisesti ja jättää vahaa 
suojaavan kiiltävän pinnan. Tuote suojaavan kiiltävän pinnan. Tuote 
on ph-neutraali, ja sopii kaikkeen on ph-neutraali, ja sopii kaikkeen 
peruspesuun.peruspesuun.

Tuotenumero:  G10464 / 1900 ml Tuotenumero:  G10464 / 1900 ml 
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VAIHE 2. PUHDISTUS/
VALMISTELU

QUIK CLAY STARTER QUIK CLAY STARTER 
KITKIT
PUHDISTUSAINE JA 
HIOMASAVI
Puiden mahla, maalisumu ja teollisuu-Puiden mahla, maalisumu ja teollisuu-
den päästöt ym. saasteet tarttuvat den päästöt ym. saasteet tarttuvat 
maalipintaan ja saavat sen näyttä-maalipintaan ja saavat sen näyttä-
mään rakeiselta ja kiillottomalta. mään rakeiselta ja kiillottomalta. 
Puhdistusaine ja hiomasavi yhdessä Puhdistusaine ja hiomasavi yhdessä 
käytettynä palauttavat lasinsileän käytettynä palauttavat lasinsileän 
pinnan nopeasti ja helposti.pinnan nopeasti ja helposti.

Tuotenumero Kit:  G1116 Tuotenumero Kit:  G1116 
Erikseen: G1001 / savi 50 g Erikseen: G1001 / savi 50 g 
A3316 / Quik Detailer -puhdis-A3316 / Quik Detailer -puhdis-
tusainetusaine

HYBRID CERAMIC 
QUIK CLAY KIT
PUHDISTUSAINE JA 
SYNTEETTINEN SAVI
Pakkauksessa kaikki tarvittava  
auton pinnan syväpuhdistukseen ja 
suojaamiseen! Hybrid Ceramic Detailer 
viimeistelysuihkeella kostutettu 
synteettinen savityyny poistaa tehok-
kaasti epäpuhtauksia sumentamatta 
itse maalipintaa. Saat uskomattoman 
kiillon sekä vahvan vettähylkivän 
suojakerroksen. Pakkauksessa: 
Hybrid Ceramic Detailer,  synteettinen 
savityyny ja mikrokuituliina. 

Tuotenumero: G200200 / sarja

  

Puhdistus tai pinnan 
valmistelu poistaa pinttynyt-
tä ja itsepintaista likaa 
maalipinnan päältä sekä 
pinnan alla piileviä virheitä, 
kuten tahroja ja jälkiä sekä 
hapettumista. Kun auto on 
pesty, liu´uta sormiasi 
maalipinnan päällä. Tunnet-
ko sormissasi karheutta, 
kuten pieniä nystyjä 
pinnalla? Jos vastasit kyllä, 
nämä ovat pinnan alle 
kiinnittyneitä epäpuhtauk-
sia. Huomaat näitä yleensä 
auton vaakasuunnassa 
olevilla pinnoilla, mutta voit 
nähdä myös pieniä tummia 

pisteitä tai täpliä auton 
perässä ja alemmilla 
pinnoilla vaalean värisissä 
autoissa. Ajan myötä nämä 
epäpuhtaudet sameuttavat 
maalia ja vievät sen kiillon. 
Smooth Surface™ Clay Kit 
sisältää onneksi kaiken mitä 
tarvitset näiden pinttynei-
den epäpuhtauksien 
turvalliseen ja helppoon 
poistamiseen. Ja ei, savi ei 
ole tarkoitettu pelkästään 
ammattikäyttöön. Jos olet 
koskaan käyttänyt muovailu-
vahaa, voit käyttää myös 
savea.

UUTUUS UUTUUS 
20202020
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VAIHE 3. KIILLOTUS
Kiillotus on valinnainen vaihe ja se 
poikkeaa vahauksesta. Vaikkakin osa 
nykyajan markkinoijista ovatkin 
harhaanjohtavasti sekoittaneet nämä 
termit, niiden erot ovat selkeitä. Oli 
kyseessä sitten auto tai timantti, on 
kiillotuksen ainoa tarkoitus nimensä 
mukaisesti saada aikaan äärimmäistä 
kiiltoa. Meguiar’s Ultimate Polish on 
täydellinen valinta eritoten autonäytte-
lyharrastajille, jotka metsästävät 
autoilleen täydellistä peilin kirkasta 
kiiltoa. 

Muut saattavat etsiä tuotetta pyörtei-
den poistamiseen maalipinnalta kiiltoa 
samalla maksimoiden. Tähän Meguiar’s 
Ultimate Polish on hyvä ratkaisu. 
Vahaaminen tarkoittaa laajempaa 
auton maalipinnan suojaamista, mistä 
puhumme enemmän kohdassa 4.
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SOFT BUFF FOAM CUTTING 

DISC

Paranneltu vaahtomuovikoostumus 
leikkaa keskisuuria pintanaarmuja 
jättämättä pyörrejälkiä. Yksinkertai-
nen muotoilu takaa edistyksellisen 
leikkaustuloksen.

Tuotenumerot: DFC5 koko 5” 
DFC6 koko 6”

SOFT BUFF FOAM POLISHING 

DISC

Paranneltu vaahtomuovikoostumus 
poistaa pieniä pintanaarmuja, 
palauttaen samalla kiillon ilman 
pyörrejälkiä. Yksinkertainen 
muotoilu takaa edistykselliset 
leikkaus- ja viimeistelytulokset.

Tuotenumerot: DFP5 koko 5” 
DFP5 koko 6”  

SOFT BUFF FOAM 

FINISHING DISC

Levittää nopeasti nestemäisen 
tai kiinteän vahan ohuelti ja 
tasaisesti. Yksinkertainen 
muotoilu takaa edistyksellisen 
viimeistelyn. 

Tuotenumerot: DFF5 koko 5” 
DFF6 koko 6”  

MT310 DUAL ACTION POLISHER
Laajalti säädettävä 3000 – 7500 OPM kierrosnopeus 
takaa laitteen täydellisen hallinnan.  8 mm heitto on 
ihanteellinen kiillotukseen sekä laajojen että han-
kalasti käsiteltävien alueiden vahaamiseen. Digital 
Torque Management varmistaa kierrosnopeuden 
säilymisen tasaisena paineen lisääntyessä.
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ULTIMATE COMPOUND™ULTIMATE COMPOUND™
HIOMA-AINE
Mullistava tuote hioma- ja Mullistava tuote hioma- ja 
kiillotusaineiden joukossa. Uuden kiillotusaineiden joukossa. Uuden 
hiomateknologian ansiosta pinttyneet hiomateknologian ansiosta pinttyneet 
hapettumat, tahrat, ym. epäpuhtaudet hapettumat, tahrat, ym. epäpuhtaudet 
on helppo poistaa pintaa kiillottaessa. on helppo poistaa pintaa kiillottaessa. 
Perinteisistä pintaa naarmuttavista Perinteisistä pintaa naarmuttavista 
hionta- ja kiillotusaineista poiketen hionta- ja kiillotusaineista poiketen 
uusi mikrohiomatekniikkaan perustuva uusi mikrohiomatekniikkaan perustuva 
tuote antaa lopputuloksen, joka on tuote antaa lopputuloksen, joka on 
naarmuton ja pyörteetön. Maalipinnan naarmuton ja pyörteetön. Maalipinnan 
valmisteluun vahausta varten käsin tai valmisteluun vahausta varten käsin tai 
koneella. koneella. 

Tuotenumero:  G17216 / 450 mlTuotenumero:  G17216 / 450 ml

ULTIMATE POLISHULTIMATE POLISH
KIILLOTUSAINE
Ultimate Polish -kiillotus-ainetta Ultimate Polish -kiillotus-ainetta 
käytetään viimeisenä työvaiheena käytetään viimeisenä työvaiheena 
ennen täydellisen kiillon antavaa va-ennen täydellisen kiillon antavaa va-
hausta.  Sen runsas kiillotusöljy lisää hausta.  Sen runsas kiillotusöljy lisää 
maalipinnan syvää ja täyteläistä wet-maalipinnan syvää ja täyteläistä wet-
look -kiiltoa.  Ultimate Polish poistaa look -kiiltoa.  Ultimate Polish poistaa 
pienet hiontapyörteet ja viimeistelee pienet hiontapyörteet ja viimeistelee 
pinnan ennen vahausta. pinnan ennen vahausta. 

Tuotenumero: G19216 / 473 mlTuotenumero: G19216 / 473 ml

SCRATCH X® 2.0SCRATCH X® 2.0
HIOMATAHNA
Poistaa tehokkaasti maalipinnassa Poistaa tehokkaasti maalipinnassa 
olevat pienet naarmut ja pyörteet. olevat pienet naarmut ja pyörteet. 
Meguiar’sin Microscopic Diminishing Meguiar’sin Microscopic Diminishing 
Abrasive -teknologiaan (MDAT) Abrasive -teknologiaan (MDAT) 
perustuvien edistyneiden hionta-omi-perustuvien edistyneiden hionta-omi-
naisuuksien ansiosta Scratch X naisuuksien ansiosta Scratch X 
poistaa maalipinnan epäpuhtaudet, poistaa maalipinnan epäpuhtaudet, 
hapettumat ja läiskät sekä korostaa hapettumat ja läiskät sekä korostaa 
maalipinnan väriä ja kirkkautta. maalipinnan väriä ja kirkkautta. 
Scratch X ei peitä vikoja eikä aiheuta  Scratch X ei peitä vikoja eikä aiheuta  
lisää naarmuja maalipintaan. lisää naarmuja maalipintaan. 

Tuotenumero: G10307 / 207 mlTuotenumero: G10307 / 207 ml

QUIK SCRATCH QUIK SCRATCH 
ERASER KITERASER KIT
NAARMUNPOISTOSARJA
Setti sisältää kaiken mitä tarvitset Setti sisältää kaiken mitä tarvitset 
himmentymien, naarmujen tai muiden himmentymien, naarmujen tai muiden 
pienien maalivaurioiden korjaamiseen. pienien maalivaurioiden korjaamiseen. 
Sarja sisältää kestävän 4” kiillotuslai-Sarja sisältää kestävän 4” kiillotuslai-
kan, joka sopii tavallisen porakoneen kan, joka sopii tavallisen porakoneen 
istukkaan. Laikka on suunniteltu istukkaan. Laikka on suunniteltu 
jäähdyttämään hyvin suoravetoisessa jäähdyttämään hyvin suoravetoisessa 
laitteessa. Mukana tulee myös Srat-laitteessa. Mukana tulee myös Srat-
ch X 2.0 hionta-aine sekä laadukas ch X 2.0 hionta-aine sekä laadukas 
mikrokuituliina. Turvallinen ja tehokas mikrokuituliina. Turvallinen ja tehokas 
käyttää.käyttää.

Tuotenumero: G190200 / 118 mlTuotenumero: G190200 / 118 ml
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GOLD CLASS™ JA GOLD CLASS™ JA 
HEAVY DUTY - BUG HEAVY DUTY - BUG 
AND TAR REMOVERAND TAR REMOVER
ÖTÖKÄN- JA PIENPOISTAJA
Kuolleet hyönteiset ja piki Kuolleet hyönteiset ja piki 
tarttuvat lujasti kiinni pintaan, ja jos tarttuvat lujasti kiinni pintaan, ja jos 
niitä ei poisteta, ne juuttuvat maaliin niitä ei poisteta, ne juuttuvat maaliin 
ja voivat aiheuttaa syöpymistä tai ja voivat aiheuttaa syöpymistä tai 
laikkuja. Tämä puhdistusaine on laikkuja. Tämä puhdistusaine on 
suunniteltu erityisesti poistamaan suunniteltu erityisesti poistamaan 
nämä epä-puhtaudet ennen kuin ne nämä epä-puhtaudet ennen kuin ne 
vaurioittavat maalipintaa. vaurioittavat maalipintaa. 

Tuotenumero: G10716 / 473 ml Tuotenumero: G10716 / 473 ml 
 G180515EU / 443 ml (aerosol) G180515EU / 443 ml (aerosol)
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VAIHE 4. 

VAHAUS JA 
SUOJAUS

Vahaaminen suojaa auton 
maalipintaa ulkoisilta 
tekijöitä päällystämällä sen 
vahoilla, polymeereillä, 
hartsilla ja silikoneilla. 
Suojaamisen lisäksi vahaus 
lukitsee auton pinnalle 
kiillon, mikä lisää kirkkautta, 
syventää tummia värejä, 
aikaansaa voimakkaan 
veden beading-efektin sekä 
poistaa kevyitä pyörteitä 
vahan koostumuksesta 
riippuen. Kaikki Meguair´sin 
vahat ovat turvallisia 
kirkaslakoille, ja vahoja 
löytyy niin kiinteinä ja 



19

ULTIMATE WAXULTIMATE WAX
SYNTEETTINEN VAHA
Tämä vaha antaa auton maalipinnalle Tämä vaha antaa auton maalipinnalle 
kestävimmän suojan ja ylivoimaisen kestävimmän suojan ja ylivoimaisen 
kiillon.  Se on kehittynein, puhtaasti kiillon.  Se on kehittynein, puhtaasti 
synteettinen ja vettähylkivä (hyd-synteettinen ja vettähylkivä (hyd-
rophobic) vaha, jonka levittäminen on rophobic) vaha, jonka levittäminen on 
uuden ohutkalvoteknologian ansiosta uuden ohutkalvoteknologian ansiosta 
todella helppoa, jopa auringonpais-todella helppoa, jopa auringonpais-
teessa. Molemmissa pakkauksissa on teessa. Molemmissa pakkauksissa on 
mukana levitystyyny ja kiillotusliina.mukana levitystyyny ja kiillotusliina.

Tuotenumero:  Tuotenumero:  
G18216 / nestemäinen 473 ml G18216 / nestemäinen 473 ml 
G18211 / kiinteä 311 gG18211 / kiinteä 311 g

nestemäisinä sekä sumute- 
että aerosolimuodossa 
riippuen omista mieltymyk-
sistäsi. Jokainen auto ja 
auton omistaja on erilainen 
kuten myös heidän elinym-
päristönsä ja huoltotavat. 
Kaikki tämä vaikuttaa vahan 
kestävyyteen. Yleisesti 
ottaen suosittelemme 
vahaamaan autosi 3-4 kertaa 
vuodessa. Meguiar’s 
Ultimate Fast Finishin 
vahaus voi kestää jopa 
vuoden, mutta myös 
useampi vahaaminen on 
OK!

HYBRID CERAMIC 
LIQUID WAX
HYBRIDI-KERAAMINEN 
VAHA
Pitkäkestoista ja vahvaa suojaa 
antava nestemäinen SiO

2
 Hybrid 

Ceramic teknologiaa sisältävä vaha, 
jolla saat liukkaan sekä voimakkaasti 
vettä hylkivän maalipinnan. Levittyy 
helposti joko käsin tai koneella eikä 
jätä jälkeensä vaaleita vahajäämiä. 
Sopii myös kromille ja muoviosille.

Tuotenumero: G200416 / 473 ml 

UUTUUS UUTUUS 
20202020

HYPRID CERAMIC HYPRID CERAMIC 
WAXWAX
HYBRIDI-KERAAMINEN 
WASH COAT -VAHA
Huippumoderni ja teknisesti Huippumoderni ja teknisesti 
äärimmilleen viritetty SiOäärimmilleen viritetty SiO

22
-pohjainen -pohjainen 

keraaminen wash coat-hybridisuoja. keraaminen wash coat-hybridisuoja. 
Sumuta pintaan ja saat autoosi huuh-Sumuta pintaan ja saat autoosi huuh-
telun yhteydessä useita kuukausia telun yhteydessä useita kuukausia 
kestävän keraamisen suojan käden kestävän keraamisen suojan käden 
käänteessä. Kestoltaan ja veden-käänteessä. Kestoltaan ja veden-
hylkimisominaisuuksiltaan aivan hylkimisominaisuuksiltaan aivan 
ylivertainen perinteisiin pikavahoihin ylivertainen perinteisiin pikavahoihin 
verrattuna. verrattuna. 

Tuotenumero: G190526 /769 mlTuotenumero: G190526 /769 ml
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CLEANER WAXCLEANER WAX
PUHDISTUSVAHA
Meguiar’sin monipuolisin yhdellä Meguiar’sin monipuolisin yhdellä 
käsittelykerralla levitettävä vaha, käsittelykerralla levitettävä vaha, 
jolla saat aikaan hienon lopputulok-jolla saat aikaan hienon lopputulok-
sen vähemmällä vaivalla. Puhdistaa sen vähemmällä vaivalla. Puhdistaa 
ja suojaa samanaikaisesti. Vahan ja suojaa samanaikaisesti. Vahan 
sisältämät hoitavat aineet korostavat sisältämät hoitavat aineet korostavat 
väriä, ja pintaan jää vahojen, silikonin väriä, ja pintaan jää vahojen, silikonin 
ja polymeerien muodostama suoja-ja polymeerien muodostama suoja-
kerros.  kerros.  

Tuotenumero:  Tuotenumero:  
A1216 / nestemäinen 473 ml, A1216 / nestemäinen 473 ml, 
A1214 / kiinteä 311 gA1214 / kiinteä 311 g

GOLD CLASS™ WAX GOLD CLASS™ WAX 
CARNAUBA PLUSCARNAUBA PLUS
HYBRIDI-VAHA
Tämä huippuluokan autovaha, Tämä huippuluokan autovaha, 
jossa on hoitavia aineita ja luonnon jossa on hoitavia aineita ja luonnon 
carnauba-vahaa, antaa maalipinnalle carnauba-vahaa, antaa maalipinnalle 
syvän ja täyteläisen värin sekä pei-syvän ja täyteläisen värin sekä pei-
likirkkaan kiillon, joka kelpaa vaikka likirkkaan kiillon, joka kelpaa vaikka 
näyttelyautolle. Gold Class -vahalla näyttelyautolle. Gold Class -vahalla 
auto on erittäin helppo viimeistellä, auto on erittäin helppo viimeistellä, 
kiillottaa ja suojata. Pakkaus sisältää kiillottaa ja suojata. Pakkaus sisältää 
vahanlevityssienen.vahanlevityssienen.

Tuotenumero:  Tuotenumero:  
G7016 / nestemäinen 473 ml G7016 / nestemäinen 473 ml 
G7014/ kiinteä 311 g G7014/ kiinteä 311 g 

ULTIMATE FAST FINISHULTIMATE FAST FINISH
KEVYTPINNOITE
Meguiar’s Ultimate Fast Finish on Meguiar’s Ultimate Fast Finish on 
vallankumouksellinen ja helppo-vallankumouksellinen ja helppo-
käyttöinen aerosoli-tuote, jolla käyttöinen aerosoli-tuote, jolla 
saat ajoneuvollesi korkeaa kiiltoa saat ajoneuvollesi korkeaa kiiltoa 
ja pitkäkestoisen synteettisten ja pitkäkestoisen synteettisten 
polymeerien suojan. Tuotteen edis-polymeerien suojan. Tuotteen edis-
tyksellinen koostumus mahdollistaa tyksellinen koostumus mahdollistaa 
parhaan kiillon, liukkauden ja suojan parhaan kiillon, liukkauden ja suojan 
maalipinnalle jopa 12 kuukaudeksi maalipinnalle jopa 12 kuukaudeksi 
todella helposti.todella helposti.

Tuotenumero: G18309EU / 241 gTuotenumero: G18309EU / 241 g

NXT GENERATIONNXT GENERATION™    
TECH WAX 2.0TECH WAX 2.0
POLYMEERIVAHA

NXT GeneraNXT Generation tion Tech Wax 2.0 -vahalla Tech Wax 2.0 -vahalla 
saadaan aikaan uskomattoman syvä, saadaan aikaan uskomattoman syvä, 
hohtava kiilto ja kirkas wet-look hohtava kiilto ja kirkas wet-look 
-pinta. Vahassa käytetyn Hydrophobic -pinta. Vahassa käytetyn Hydrophobic 
Polymer Technology™ -teknologian Polymer Technology™ -teknologian 
ansiosta pinta saa erittäin kestävän ansiosta pinta saa erittäin kestävän 
suojan hapettumista, ruostumista, suojan hapettumista, ruostumista, 
UV-säteilyä ja kulumista vastaan.UV-säteilyä ja kulumista vastaan.

Tuotenumero:  Tuotenumero:  
G12718 / nestemäinen 532 ml G12718 / nestemäinen 532 ml 
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BLACK WAXBLACK WAX
TUMMAN PINNAN 
POHJUSTE/VAHA
Mustille ja tummille autoille suunni-Mustille ja tummille autoille suunni-
tellulta vahalta vaaditaan koostumus, tellulta vahalta vaaditaan koostumus, 
jolla saadaan maalipinnalle syvät jolla saadaan maalipinnalle syvät 
heijastukset antava kiilto. Tämän eri-heijastukset antava kiilto. Tämän eri-
koisvahan sisältämät kiillottavat öljyt koisvahan sisältämät kiillottavat öljyt 
antavat  tummille ja mustille maalipin-antavat  tummille ja mustille maalipin-
nalle loistavan näyttelyauton kiillon. nalle loistavan näyttelyauton kiillon. 
Vahaus antaa ennennäkemätöntä Vahaus antaa ennennäkemätöntä 
syvyyttä, kiiltoa ja jättää pyörteettö-syvyyttä, kiiltoa ja jättää pyörteettö-
män pinnan. Synteettiset polymeerit män pinnan. Synteettiset polymeerit 
antavat pitkäkestoisen suojan.antavat pitkäkestoisen suojan.

Tuotenumero: G6207 / 200 mlTuotenumero: G6207 / 200 ml

ULTIMATE QUIK WAX™
SPRAYVAHA
Meguiar’sin Hydrophobic Polymer 
Technology™ - vettähylkivä pinta 
helppo-käyttöisellä sprayvahalla 
uusinta teknologiaa hyödyntäen. Tällä 
vahalla auton maalipinnan suojaus 
on helppo pitää kunnossa normaalien 
vahausten välillä. Voidaan uuden 
teknologian ansiosta käyttää myös 
auringonpaisteessa. Ei jätä vaaleita 
jäämiä muoviosiin tai  koristeisiin.

Tuotenumero: G200916 / 450 ml

PAINT PROTECT™PAINT PROTECT™
MAALIPINNAN SUOJA-AINE
Perinteistä vahausta helpompi ja Perinteistä vahausta helpompi ja 
nopeampi tapa suojata maalipinnat. nopeampi tapa suojata maalipinnat. 
Soveltuu kaikille maalatuille ja Soveltuu kaikille maalatuille ja 
lakatuille pinnoille sekä muovi-, lakatuille pinnoille sekä muovi-, 
kromi- ja metallipinnoille. Ainutlaa-kromi- ja metallipinnoille. Ainutlaa-
tuisen polymeeriteknologian ansiosta tuisen polymeeriteknologian ansiosta 
Paint Protect jättää suojaavan ja Paint Protect jättää suojaavan ja 
voimakkaasti vettähylkivän pinnan, voimakkaasti vettähylkivän pinnan, 
joka kestää pesusta pesuun. Älä käytä joka kestää pesusta pesuun. Älä käytä 
lasipinnoille tai tuulilasiin. Erittäin lasipinnoille tai tuulilasiin. Erittäin 
helppo levittää käsin, mutta voidaan helppo levittää käsin, mutta voidaan 
käyttää myös kiillotuskoneen kanssa. käyttää myös kiillotuskoneen kanssa. 

Tuotenumero: G36516 / 473 mlTuotenumero: G36516 / 473 ml

3-IN-1 WAX3-IN-1 WAX
PUHDISTAA, KIILLOTTAA, 
SUOJAA
Tuote puhdistaa, kiillottaa ja suojaa Tuote puhdistaa, kiillottaa ja suojaa 
pinnan vain yhdessä työvaiheessa. pinnan vain yhdessä työvaiheessa. 
Ainutlaatuiset hioma-aineet poistavat Ainutlaatuiset hioma-aineet poistavat 
pyörteet, pienet naarmut ja himmen-pyörteet, pienet naarmut ja himmen-
tymät helposti. Kiillotus-öljyt antavat tymät helposti. Kiillotus-öljyt antavat 
autosi maalipinnalle syvyyttä, kiiltoa autosi maalipinnalle syvyyttä, kiiltoa 
sekä värikylläisyyttä. Synteettisesti sekä värikylläisyyttä. Synteettisesti 
vahvistettu Carnauba-vaha tarjoaa vahvistettu Carnauba-vaha tarjoaa 
todella kestävän suojan. Tuotetta voi todella kestävän suojan. Tuotetta voi 
käyttää käsin tai kiillotuskoneella.käyttää käsin tai kiillotuskoneella.

Tuotenumero: G191016 / 473 mlTuotenumero: G191016 / 473 ml

TÄYSIN TÄYSIN 
UUSITTUUUSITTU
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VAIHE 5. YLLÄPITO

NXT WATER BEAD NXT WATER BEAD 
BOOSTERBOOSTER
MAALIPINNAN HOITOAINE 
Kehitetty suojaamaan pinnoitettua Kehitetty suojaamaan pinnoitettua 
tai vahattua autoa. Koostumus tai vahattua autoa. Koostumus 
tummentaa ja syventää kiiltoa, hylkii tummentaa ja syventää kiiltoa, hylkii 
äärimmäisen hyvin vettä ja pidentää äärimmäisen hyvin vettä ja pidentää 
pinnoitteen kestoa. Voidaan käyttää pinnoitteen kestoa. Voidaan käyttää 
puhtaalla pinnalla kuin myös stand puhtaalla pinnalla kuin myös stand 
alone-tuotteena suojaamassa. alone-tuotteena suojaamassa. 
Kestää huomattavasti spray-vahoja Kestää huomattavasti spray-vahoja 
pidempään.  Sopii kaikille pinnoille, pidempään.  Sopii kaikille pinnoille, 
myös lasille.myös lasille.

Tuotenumero:  G30524 / 710 mlTuotenumero:  G30524 / 710 ml

Kun auto on vahattu, tulee pintaa tarkkailla 
säännöllisesti ja pyrkiä ylläpitämään lopputu-
losta. Oli autosi sitten parkissa tai ajossa 
päivittäin, se on aina alttiina ympäristön 
vaikutuksille. Kaikki mikä lentää, oli kyseessä 
sitten hyttynen tai lentokone, jättää jälkeensä 
epäpuhtauksia, jotka voivat laskeutua auton 
pinnalle ja syöpyä kiinni. Kun tähän lisätään 
syövyttävät sateet, teolliset ilmansaasteet ja 
UV-säteily (eli suurin syy maalipinnan heiken-
tymiseen), on autosi jatkuvasti hyökkäyksien 
kohteena. Mitä enemmän autosi on altistu-
neena näille ulkoisille tekijöille tai mitä 
haastavammissa ympäristössä elät, sitä 

enemmän sinun on kiinnitettävä huomioita 
autosi maalipinnan tarpeisiin. Meguair´s on 
tehnyt siitä onneksi helppoa sumuta ja 
pyyhi-menetelmällä toimivien viimeistelytuot-
teiden avulla. Meguiar’s Quik Detailer, 
Meguiar’s Hybrid Ceramic Detailer ja Me-
guiar’s Ultimate Quik Detailer -viimeistelytuot-
teet poistavat turvallisesti ja helposti epäpuh-
tauksia auton pinnalta ennen kuin ne ehtivät 
kiinnittyä pysyvästi. Nämä tuotteet ovat juuri 
se puuttuva palanen auton pesun ja vahauk-
sen välistä, ja niiden avulla voit pidentää 
vahauksesi suojausta ja kestoa. 
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TÄYSIN TÄYSIN 
UUSITTUUUSITTU
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ULTIMATE QUIK  
DETAILER™
PUHDISTUS JA SUOJA-AINE
UQD on niin vallankumouksellinen 
tuote, että on vaikea löytää sopivaa 
superlatiivia kuvaamaan aineen 
erinomaisuutta. Sumuta ja pyyhi 
-tuote, jonka vaikutus kestää useita 
pesukertoja. Muodostaa maalipin-
nalle vettä ja likaa hylkivän kalvon 
parantaen samalla auton vahasuojaa. 
Todellinen all-in-one-tuote. Sopii ulko-
pinnoille, myös maalaamattomille  
muovi- ja lasipinnoille. 

Tuotenumero:  G201024 / 450 ml

QUIK DETAILER®QUIK DETAILER®
PUHDISTUSAINE
Quick Detailer -puhdistusaine on Quick Detailer -puhdistusaine on 
pelastus pesujen välillä. Sillä voi pelastus pesujen välillä. Sillä voi 
koska tahansa ja missä vain poistaa koska tahansa ja missä vain poistaa 
naarmuttamatta tuoreet epäpuh-naarmuttamatta tuoreet epäpuh-
taudet ennen kuin ne ovat ehtineet taudet ennen kuin ne ovat ehtineet 
juuttua maalipintaan. Näyttelyauton juuttua maalipintaan. Näyttelyauton 
kiillon palauttamiseksi sumuta ja kiillon palauttamiseksi sumuta ja 
pyyhi käyttämällä Supreme  pyyhi käyttämällä Supreme  
Shine Microfibre-mikrokuitu-liinaa.Shine Microfibre-mikrokuitu-liinaa.

Tuotenumero: A3316 / 473 mlTuotenumero: A3316 / 473 ml

HYBRID CERAMIC 
DETAILER
KERAAMINEN PUHDISTUS JA 
SUOJA-AINE
Helppokäyttöinen viimeistelysuihke, 
joka poistaa hellävaraisesti 
maalipinnalta pienet epäpuhtaudet 
kuten pölyn, sormenjäljet tai lintujen 
jätökset. Tuotteen SiO

2
 Hybrid Ceramic 

koostumus tehostaa vahojen ja 
muiden pinnoitteiden suojaa. Loistava 
sumuta ja pyyhi-tuote pesujen ja 
vahausten väliin. 

Tuotenumero: G200526 / 768 ml

2020 2020 
UUTUUSUUTUUSTÄYSIN TÄYSIN 

UUSITTUUUSITTU
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 VANTEET & 
RENKAAT
Auton yksi tärkeimmistä tunnusmerkeistä heti sen 
tyypin ja värin jälkeen on eittämättä sen vanteet ja 
renkaat. Meguiar´sin valikoimasta löydät sopivat 
puhdistus- ja kiillotustuotteet upeiden vanteiden 
aikaansaamiseksi. Puhtaat, kiiltävät vanteet menevät 
kuitenkin hukkaan, jos niihin yhdistää pölyiset ja 
nuhjuiset renkaat. Tästä syystä Meguiar´sin valikoi-
masta löytyy myös Hot Shine & Endurance-rengas-
kiillokkeet, jotka saavat renkaasi kiiltämään! Rengas-
kiilloke lisäksi suojaa renkaita kumin haalistumiselta 
sekä ennenaikaiselta ikääntymiseltä.

ULTIMATE ALL WHEEL ULTIMATE ALL WHEEL 
CLEANERCLEANER
VANNEPUHDISTUSAINE
Tehokas geeli liuottaa nopeasti Tehokas geeli liuottaa nopeasti 
sitkeää jarrupölyä ja lentoruostetta. sitkeää jarrupölyä ja lentoruostetta. 
Geeli muuttuu violetiksi reagoides-Geeli muuttuu violetiksi reagoides-
saan jarrupölyn kanssa. Tehokas saan jarrupölyn kanssa. Tehokas 
pinttyneelle lialle, mutta helläva-pinttyneelle lialle, mutta helläva-
rainen vanteille. Tuote on hapoton rainen vanteille. Tuote on hapoton 
ja pH-tasapainotettu – Turvallinen ja pH-tasapainotettu – Turvallinen 
kaikille vanteille!kaikille vanteille!

Tuotenumero: G180124 / 710 mlTuotenumero: G180124 / 710 ml
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HOT RIMS® ALL WHEEL HOT RIMS® ALL WHEEL 
CLEANERCLEANER
VANNEPUHDISTUSAINE
Tuotteella puhdistat kaikenlaiset Tuotteella puhdistat kaikenlaiset 
vanteet pinttyneestä liasta ja vanteet pinttyneestä liasta ja 
jarrupölystä. Hot Rimsin ainutlaa-jarrupölystä. Hot Rimsin ainutlaa-
tuiset vaahtoavat aineet poistavat tuiset vaahtoavat aineet poistavat 
pinttyneimmänkin lian ja pien. Xtreme pinttyneimmänkin lian ja pien. Xtreme 
Cling -vaahto on suunniteltu pysy-Cling -vaahto on suunniteltu pysy-
mään hyvin pystysuorilla pinnoilla, mään hyvin pystysuorilla pinnoilla, 
mikä edesauttaa aineen vaikutusta. mikä edesauttaa aineen vaikutusta. 
Lopputuloksena loistava kiilto. Jos Lopputuloksena loistava kiilto. Jos 
käytettävissä on painepesuri, ei käytettävissä on painepesuri, ei 
harjaa tarvita lainkaan. harjaa tarvita lainkaan. 

Tuotenumero: G9524 / 710 mlTuotenumero: G9524 / 710 ml

HOT RIMS ALUMINIUM HOT RIMS ALUMINIUM 
WHEEL WASHWHEEL WASH
VANNEPUHDISTUSAINE 
Meguiar’s Hot Rims Aluminium Wheel Meguiar’s Hot Rims Aluminium Wheel 
Wash vannepesu on tarkoitettu Wash vannepesu on tarkoitettu 
maalamattomille tai kiillotetuille alu-maalamattomille tai kiillotetuille alu-
miini-vanteille. Ei sisällä happoa ja on miini-vanteille. Ei sisällä happoa ja on 
turvallinen kaikille herkille pinnoille. turvallinen kaikille herkille pinnoille. 
Poistaa tehokkaasti jarrupölyn ja lian.Poistaa tehokkaasti jarrupölyn ja lian.

Tuotenumero:  G14324 / 710 mlTuotenumero:  G14324 / 710 ml

HOT SHINE REFLECT HOT SHINE REFLECT 
TIRE SHINETIRE SHINE
RENGASKIILLOKE
Hot Shine Reflect Tire Shine on Hot Shine Reflect Tire Shine on 
sumutettava rengaskiilloke. Sisältää sumutettava rengaskiilloke. Sisältää 
vettähylkiviä polymeerejä. Antaa vettähylkiviä polymeerejä. Antaa 
syvän mustan wetlook -pinnan, joka syvän mustan wetlook -pinnan, joka 
heijastaa ja kimaltelee auringon heijastaa ja kimaltelee auringon 
valossa. Polymeerirakenteensa valossa. Polymeerirakenteensa 
ansiosta kestää renkaan pinnalla ansiosta kestää renkaan pinnalla 
erittäin pitkään ja on riittoisa. Suojaa erittäin pitkään ja on riittoisa. Suojaa 
rengasvallia ikääntymiseltä.rengasvallia ikääntymiseltä.

Tuotenumero: G192215EU / 425 mlTuotenumero: G192215EU / 425 ml

ULTIMATE INSANE ULTIMATE INSANE 
SHINE™ TIRE COATING  SHINE™ TIRE COATING  
RENGASPINNOITE
Antaa korkeimman kiillon Meguiar’s Antaa korkeimman kiillon Meguiar’s 
rengaskiillokkeista. Kehittyneellä po-rengaskiillokkeista. Kehittyneellä po-
lymeri-teknologialla valmistettu tuote lymeri-teknologialla valmistettu tuote 
antaa upean syvyyden ja mielettömän antaa upean syvyyden ja mielettömän 
korkean kestävän kiillon, todellisen korkean kestävän kiillon, todellisen 
wetlookin. Kehittynyt hartsivah-wetlookin. Kehittynyt hartsivah-
visteinen kemia takaa kestävyyden visteinen kemia takaa kestävyyden 
ja anti-ozonant teknologia auttaa ja anti-ozonant teknologia auttaa 
suojaamaan rengasta pitkään. Sopii suojaamaan rengasta pitkään. Sopii 
erityisen hyvin käytettäväksi Ultimate erityisen hyvin käytettäväksi Ultimate 
Wheel Cleaner pesun jälkeen.Wheel Cleaner pesun jälkeen.

Tuotenumero: G192315EU / 443 mlTuotenumero: G192315EU / 443 ml
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ENDURANCE HIGH ENDURANCE HIGH 
GLOSS TYRE GLOSS TYRE 
PROTECTION GELPROTECTION GEL
RENGASKIILLOKE
Endurance-rengaskiilloke on laatua Endurance-rengaskiilloke on laatua 
arvostavien autoharrastajien suosios-arvostavien autoharrastajien suosios-
sa. Saa aikaan syvän mustan pinnan. sa. Saa aikaan syvän mustan pinnan. 
Aineen vaikutus ei kestä ainoastaan Aineen vaikutus ei kestä ainoastaan 
päiviä vaan viik koja. Vinkki: käytä päiviä vaan viik koja. Vinkki: käytä 
vahanlevityssientä kiillokeen levit-vahanlevityssientä kiillokeen levit-
tämisessä.tämisessä.

Tuotenumero: G7516 / 473 mlTuotenumero: G7516 / 473 ml

NXT GENERATION ALL NXT GENERATION ALL 
METAL POLYSHMETAL POLYSH
METALLINKIILLOTUSAINE
Puhdistaa, kiillottaa ja suojaa yhdellä Puhdistaa, kiillottaa ja suojaa yhdellä 
käsittelyllä. MDAT (Microscopic Dimi-käsittelyllä. MDAT (Microscopic Dimi-
nishing Abrasive Technology) poistaa nishing Abrasive Technology) poistaa 
hapettumisjäljet, tummentumat ja hapettumisjäljet, tummentumat ja 
tahrat tehokkaammin kuin perinteiset tahrat tehokkaammin kuin perinteiset 
hiontatahnat. Jättää suojaavan, hiontatahnat. Jättää suojaavan, 
synteettisen suojakilven kosteutta ja synteettisen suojakilven kosteutta ja 
epäpuhtauksia vastaan.epäpuhtauksia vastaan.

Tuotenumero: G13005 /142gTuotenumero: G13005 /142g
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 SISÄTILAT
Vaikka Meguiar´s tunnetaankin parhaiten 
kiillotustuotteista ja vahoista, emme 
todellakaan ole unohtaneet auton 
sisätiloja. Meguiar´sin valikoimasta 
löydät kattavasti tuotteita auton 
sisätilojen puhdistukseen, ylläpitoon ja 
suojaamiseen. Meguiar’s Quik Interior 
Detailerin avulla puhdistat nopeasti ja 
helposti kaikki autosi sisäpinnat jättäen 
ne kuin uudeksi. Meguiar´sin hoitoaineil-
la lisäät kiiltoa ja suojaa vinyyli- ja 
kumipinnoille. Meguiar’s Ultimate 
Protectant antaa vahvan ja pitkäkestoi-
sen UV-suojan vinyyliselle kojelaudalle. 
Ylelliset nahan puhdistus- ja hoitotuot-
teet ovat alansa parhaimmistoa. Ne ovat 
täydellinen valinta nahan luonnollisen 
ulkonäön ja pinnan säilyttämiseksi.
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GOLD CLASS™ RICH GOLD CLASS™ RICH 
LEATHER CLEANER/LEATHER CLEANER/
CONDITIONER GELCONDITIONER GEL
NAHAN PUHDISTUS-  
JA HOITOGEELI 
Palkittu puhdistus- ja hoito-aine Palkittu puhdistus- ja hoito-aine 
puhdistaa ja hoitaa kertakäsittelyllä puhdistaa ja hoitaa kertakäsittelyllä 
hienoimmatkin nahkapinnat turval-hienoimmatkin nahkapinnat turval-
lisesti ilman haitallisia liuottimia. lisesti ilman haitallisia liuottimia. 
Tuotteen sisältämät öljyt kosteuttavat Tuotteen sisältämät öljyt kosteuttavat 
ja viimeistelevät nahan niin, että se ja viimeistelevät nahan niin, että se 
säilyttää pehmeytensä ja notkeutensa säilyttää pehmeytensä ja notkeutensa 
tulematta liukkaaksi. tulematta liukkaaksi. 

Tuotenumero:  G17914 / 400 mlTuotenumero:  G17914 / 400 ml

ULTIMATE LEATHER ULTIMATE LEATHER 
BALMBALM
NAHANHOITOTUOTE 
Meguiar’s Ultimate Leather Balm on Meguiar’s Ultimate Leather Balm on 
voidemainen nahanhoitotuote. Tuote voidemainen nahanhoitotuote. Tuote 
on valmistettu puhtaista luonnon on valmistettu puhtaista luonnon 
raaka-aineista kuten kookosrasvasta raaka-aineista kuten kookosrasvasta 
sekä jojoba-öljystä. Puhdistaa hel-sekä jojoba-öljystä. Puhdistaa hel-
lävaraisesti sekä suojaa ja elvyttää lävaraisesti sekä suojaa ja elvyttää 
nahkaa. Tuotteessa on voimakas nahkaa. Tuotteessa on voimakas 
UV-suoja, joka estää nahan kuivumis-UV-suoja, joka estää nahan kuivumis-
ta ja sikistymistä. ta ja sikistymistä. 

Tuotenumero:  G18905 / 160 gTuotenumero:  G18905 / 160 g

GOLD CLASS™ GOLD CLASS™ 
LEATHER CONDITIONERLEATHER CONDITIONER
NAHANHOITOAINE
Säännölliseen käyttöön tarkoitettu Säännölliseen käyttöön tarkoitettu 
nahanhoitoaine, joka sisältää nahanhoitoaine, joka sisältää 
luonnollisia aloe- ja hoitoöljyjä. Tekee luonnollisia aloe- ja hoitoöljyjä. Tekee 
nahan luonnollisen elävän näköiseksi nahan luonnollisen elävän näköiseksi 
jättämättä kuitenkaan tahroja, jättämättä kuitenkaan tahroja, 
valkoista pintaa tai liiallista kiiltoa. valkoista pintaa tai liiallista kiiltoa. 

Tuotenumero:  G18616 / 473 mlTuotenumero:  G18616 / 473 ml

GOLD CLASS LEATHER GOLD CLASS LEATHER 
& VINYL CLEANER & VINYL CLEANER 
NAHKA- JA 
VINYYLIPUHDISTUSAINE
Puhdistusaine nahka ja vinyylipin-Puhdistusaine nahka ja vinyylipin-
noille, joka poistaa pinttyneet noki- ja noille, joka poistaa pinttyneet noki- ja 
likatahrat.  Lopputuloksena puhdas likatahrat.  Lopputuloksena puhdas 
ja uuden näköinen pinta. Gold Class ja uuden näköinen pinta. Gold Class 
Rich Leather Wipes liinat puhdistavat Rich Leather Wipes liinat puhdistavat 
ja hoitavat kaikki auton nahkapinnat. ja hoitavat kaikki auton nahkapinnat. 
Sisältävät puhdistavia ja hoitavia Sisältävät puhdistavia ja hoitavia 
ainesosia. Jättää nahan notkeaksi ja ainesosia. Jättää nahan notkeaksi ja 
suojaa likaa ja uv-valoa vastaan. suojaa likaa ja uv-valoa vastaan. 

Tuotenumero:  G18516 / 473 ml Tuotenumero:  G18516 / 473 ml 
G10900 / 25 kpl 18 x 23 cmG10900 / 25 kpl 18 x 23 cm
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CAR ODOR CAR ODOR 
ELIMINATORELIMINATOR
HAJUNPOISTAJA
Nopeasti vaikuttava hajun- Nopeasti vaikuttava hajun- 
poistaja poistaa hajut pysyvästi poistaja poistaa hajut pysyvästi 
Meguiar’sin kehittämällä hajunkap-Meguiar’sin kehittämällä hajunkap-
selointiteknologialla. Ei tavallisten selointiteknologialla. Ei tavallisten 
hajunpoistajien tavoin lakkaa toimi-hajunpoistajien tavoin lakkaa toimi-
masta vaikka autossa olisi kuumaa tai masta vaikka autossa olisi kuumaa tai 
kosteaa. Poistaa pahimmatkin hajut kosteaa. Poistaa pahimmatkin hajut 
nopeasti, turvallisesti ja pysyvästi. Ei nopeasti, turvallisesti ja pysyvästi. Ei 
peitä hajuja, vaan poistaa ne. peitä hajuja, vaan poistaa ne. 

Tuotenumero:  G2316 / 473 mlTuotenumero:  G2316 / 473 ml

CARPET & CLOTH CARPET & CLOTH 
RE-FRESHER ODOR RE-FRESHER ODOR 
ELIMINATORELIMINATOR
HAJUNPOISTAJA
Uuden auton tuoksun omaava Uuden auton tuoksun omaava 
hajunsyöjä, joka poistaa nopeasti ja hajunsyöjä, joka poistaa nopeasti ja 
tehokkaasti auton epämiellyttäviä tehokkaasti auton epämiellyttäviä 
tuoksuja. Tuote on helppo ja nopea tuoksuja. Tuote on helppo ja nopea 
käyttää, ja sen koostumus raikastaa käyttää, ja sen koostumus raikastaa 
auton pysyvästi molekyylitasolla. auton pysyvästi molekyylitasolla. 

Tuotenumero: G180724 / 710 mlTuotenumero: G180724 / 710 ml

ULTIMATE LEATHER 
DETAILER
PUHDISTUS-, HOITO- JA 
SUOJA-AINE
Ensiluokkainen ja helppokäyttöinen 3 
in 1-tuote, joka puhdistaa, hoitaa ja 
suojaa nahkapintoja. Tuote puhdistaa 
nahkapinnat nopeasti ja tehokkaasti 
samalla suojaten nahan luonnollista 
ulkonäköä. Aloe ja muut hoitavat ai-
nesosat jättävän nahalle luonnollisen 
kiillon ja pehmeyden, ilman rasvaista 
pintaa.

Tuotenunmero: G201316 / 710 ml

2020 2020 
UUTUUSUUTUUS
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MULTI PURPOSE CLEANER MULTI PURPOSE CLEANER 
& ALL PURPOSE CLEANER& ALL PURPOSE CLEANER
YLEISPUHDISTUSAINEET
MULTI PURPOSE: Tehokas yleispuhdistusai-MULTI PURPOSE: Tehokas yleispuhdistusai-
ne kaikelle vaikeasti poistettavalle hanka-ne kaikelle vaikeasti poistettavalle hanka-
lalle lialle. Turvallinen ja tehokas käyttää lalle lialle. Turvallinen ja tehokas käyttää 
sekä sisä- että ulkopinnoilla. Puhdistaa sekä sisä- että ulkopinnoilla. Puhdistaa 
vaivattomasti mm. renkaat, lokasuojat, vaivattomasti mm. renkaat, lokasuojat, 
polkimet, kangaspinnat, muoviosat. polkimet, kangaspinnat, muoviosat. 

ALL PURPOSE: Kehitetty poistamaan tehok-ALL PURPOSE: Kehitetty poistamaan tehok-
kaasti niin rasvainen lika kuin katu- ja ren-kaasti niin rasvainen lika kuin katu- ja ren-
gaspölykin väriä haalistamatta. Puhdistaa gaspölykin väriä haalistamatta. Puhdistaa 
renkaat, vinyylipinnat, reunalistat, matot renkaat, vinyylipinnat, reunalistat, matot 
sekä kumi- ja kromiosat koko auton! sekä kumi- ja kromiosat koko auton! 

MULTI tuotenumero:  G180224 / 473 ml MULTI tuotenumero:  G180224 / 473 ml 
ALL tuotenumero:  G9624 / 473 ml ALL tuotenumero:  G9624 / 473 ml 

QUIK INTERIOR QUIK INTERIOR 
DETAILER™DETAILER™
NOPEA SISÄPUHDISTUSAINE 
Nopein tapa puhdistaa ja suojata kaik-Nopein tapa puhdistaa ja suojata kaik-
ki sisäpinnat (paitsi kangasverhoilu). ki sisäpinnat (paitsi kangasverhoilu). 
Jättää muovi-, vinyyli-, nahka-, kumi- Jättää muovi-, vinyyli-, nahka-, kumi- 
ja metallipinnat sekä audiolaitteet ja metallipinnat sekä audiolaitteet 
luonnollisen puhtaiksi. Säilyttää luonnollisen puhtaiksi. Säilyttää 
pinnan alkuperäisen ulkoasun ja pinnan alkuperäisen ulkoasun ja 
raikkaan tuoksun.  Sopii erityisesti raikkaan tuoksun.  Sopii erityisesti 
mattapintaisille kojelaudoille.mattapintaisille kojelaudoille.

Tuotenumerot:   Tuotenumerot:   
Sumute G13616 / 473 ml Sumute G13616 / 473 ml 
Wipes liinat  G13600 / 25 kplWipes liinat  G13600 / 25 kpl

NATURAL SHINE NATURAL SHINE 
PROTECTANTPROTECTANT
PINNAN SUOJA- JA 
HOITOAINE
Säilyttää pintojen, kuten esim. Säilyttää pintojen, kuten esim. 
kojelaudan, renkaiden ja listojen kojelaudan, renkaiden ja listojen 
luonnollisen värin ja kiillon. Tehokas luonnollisen värin ja kiillon. Tehokas 
UV-suoja ehkäisee haalistumista ja UV-suoja ehkäisee haalistumista ja 
halkeilua. Älä käytä pinnoille, joissa halkeilua. Älä käytä pinnoille, joissa 
kiiltävä viimeistely ei ole toivottavaa. kiiltävä viimeistely ei ole toivottavaa. 

Tuotenumero: G4116 / 473 mlTuotenumero: G4116 / 473 ml  

CARPET & CARPET & 
UPHOLSTERY CLEANERUPHOLSTERY CLEANER
VERHOILUN PUHDISTUSAINE 
Aktiivinen puhdistusvaahto, joka Aktiivinen puhdistusvaahto, joka 
tunkeutuu syvälle ja irrottaa likaa tunkeutuu syvälle ja irrottaa likaa 
alhaalta ylöspäin. Tehokas yhdistelmä alhaalta ylöspäin. Tehokas yhdistelmä 
puhdistavia aineita sekä verhoilun-puhdistavia aineita sekä verhoilun-
hoitoaineita varmistavat, että lika hoitoaineita varmistavat, että lika 
lähtee ja verhoilusta tulee upean lähtee ja verhoilusta tulee upean 
näköinen. Kuivuu nopeasti, eikä jätä näköinen. Kuivuu nopeasti, eikä jätä 
tahmeaa pintaa. Tuotteessa on myös tahmeaa pintaa. Tuotteessa on myös 
integroituna verhoilunpuhdistusharja, integroituna verhoilunpuhdistusharja, 
joka poistaa vaikeimmatkin tahrat. joka poistaa vaikeimmatkin tahrat. 

Tuotenumero: G192119EU  / 562 mlTuotenumero: G192119EU  / 562 ml

HEAVY DUTYHEAVY DUTY
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WHOLE CAR AIR RE-FRESHERWHOLE CAR AIR RE-FRESHER  
AUTONRAIKASTIN 
Koko autolle tarkoitettu tehokas raikastin ja hajunpoistaja, joka puhdistaa koko Koko autolle tarkoitettu tehokas raikastin ja hajunpoistaja, joka puhdistaa koko 
matkustamon sekä ilmastoinninkennon ja ilmatiet. Poistaa ikävät hajut pysyvästi matkustamon sekä ilmastoinninkennon ja ilmatiet. Poistaa ikävät hajut pysyvästi 
molekyylitasolla ja jättää autoon miellyttävän puhtaan tuoksun.  molekyylitasolla ja jättää autoon miellyttävän puhtaan tuoksun.  

NEW CAR SCENT NEW CAR SCENT 
PROTECTANTPROTECTANT
PINNAN SUOJA- JA 
HOITOAINE
Koville sisäpinnoille tarkoitettu puh-Koville sisäpinnoille tarkoitettu puh-
distus- ja hoitoaine puhdistaa, suojaa distus- ja hoitoaine puhdistaa, suojaa 
sekä jättää jälkeensä miellyttävän sekä jättää jälkeensä miellyttävän 
uuden auton tuoksun. Tummentaa uuden auton tuoksun. Tummentaa 
pintaa ja antaa satiinimaisen kiillon pintaa ja antaa satiinimaisen kiillon 
sekä vahvan UV-suojan vinyylille, sekä vahvan UV-suojan vinyylille, 
kumille ja muoville. kumille ja muoville. 

Tuotenumero:  G4216 / 473 mlTuotenumero:  G4216 / 473 ml  

Black Chrome G181302 / 59 ml Black Chrome G181302 / 59 ml 
Citrus Grove G16502 / 59 ml Citrus Grove G16502 / 59 ml 
Fiji Sunset G201502 / 59 ml Fiji Sunset G201502 / 59 ml 

Summer Breeze G16602 / 59 ml  Summer Breeze G16602 / 59 ml  
New Car Scent G16402 / 59 mlNew Car Scent G16402 / 59 ml

ULTIMATE ULTIMATE 
PROTECTANT PROTECTANT 
PINNAN HOITOAINE
Ultimate Protectant antaa huomatta-Ultimate Protectant antaa huomatta-
vasti kestävämmän UV-suojan ja kiil-vasti kestävämmän UV-suojan ja kiil-
lon kuin perinteiset kirkasteet. Jättää lon kuin perinteiset kirkasteet. Jättää 
syvän kiillon ja tummuuden sekä  syvän kiillon ja tummuuden sekä  
ulko- että sisäpintojen vinyyli-, muovi- ulko- että sisäpintojen vinyyli-, muovi- 
ja kumipinnoille. Soveltuu myös ja kumipinnoille. Soveltuu myös 
renkaille. Kuivuu nopeasti jättämättä renkaille. Kuivuu nopeasti jättämättä 
rasvaista pintaa.rasvaista pintaa.

Tuotenumero:  G14716 / 473 mlTuotenumero:  G14716 / 473 ml

UUTUUSUUTUUS

Tuotenumerot:   Tuotenumerot:   
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UMPIOIDEN 
KIILLOTUSSARJAT

HEADLIGHT HEADLIGHT 
RESTORATION KITRESTORATION KIT
KIRKKAIDEN MUOVIOSIEN 
JA PLEKSIEN 
NAARMUJENPOISTO
Tuotteen avulla puhdistat, kirkastat Tuotteen avulla puhdistat, kirkastat 
ja suojaat umpiosi helposti ilman mi-ja suojaat umpiosi helposti ilman mi-
tään erillisiä työkaluja. Antaa upean tään erillisiä työkaluja. Antaa upean 
kirkkaan lopputuloksen nopeasti ja kirkkaan lopputuloksen nopeasti ja 
vaivattomasti. Tuotesettiin kuuluu vaivattomasti. Tuotesettiin kuuluu 
vesihiontatyynyt, Plast-X muovin vesihiontatyynyt, Plast-X muovin 
kiillotusaine sekä iso mikrokuituliina.kiillotusaine sekä iso mikrokuituliina.

Tuotenumero:  G2960  / 118 ml Tuotenumero:  G2960  / 118 ml 

Oletko koskaan pannut merkille liikenteessä kellastuneita ja 
sumeita ajovaloja? Muoviset ajovalot tarvitsevat erityistä 
huolenpitoa, sillä ne ovat aina alttiina UV-säteilylle, naarmuille 
ja lentoruosteelle. Meguiar´sin ajovaloille tarkoitetut tuotesar-
jat kirkastavat pahastikin hapettuneet ajovalot ja ehkäisevät 
niiden sumentumisen alun perinkään.
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PERFECT CLARITY PERFECT CLARITY 
HEADLIGHT HEADLIGHT 
RESTORATION KITRESTORATION KIT
AJOVALOMUOVIEN 
KUNNOSTUSSARJA
Puhdistaa, kirkastaa ja suojaa umpio-Puhdistaa, kirkastaa ja suojaa umpio-
si pitkäkestoisesti. Tuotteen mukana si pitkäkestoisesti. Tuotteen mukana 
tulee spraypullossa oleva pinnoite tulee spraypullossa oleva pinnoite 
joka antaa todella pitkäkestoisen joka antaa todella pitkäkestoisen 
suojan uv-valoa ja kulutusta vastaan.suojan uv-valoa ja kulutusta vastaan.

Tuotenumero:  G2970Tuotenumero:  G2970

HEAVY DUTY HEAVY DUTY 
HEADLIGHT HEADLIGHT 
RESTORATION KITRESTORATION KIT
AJOVALOMUOVIEN 
KUNNOSTUSSARJA
Helppokäyttöinen järjestelmä Helppokäyttöinen järjestelmä 
naarmuuntuneiden ajovalo- naarmuuntuneiden ajovalo- 
muovien kunnostukseen. Kiillotusaine muovien kunnostukseen. Kiillotusaine 
palauttaa kirkkauden hapettuneisiin palauttaa kirkkauden hapettuneisiin 
ja naarmuuntuneisiin ajovaloihin.  ja naarmuuntuneisiin ajovaloihin.  
Sarja sisältääkaisen valojen kunnos-Sarja sisältääkaisen valojen kunnos-
tukseen, suojapinnoitteita myöten. tukseen, suojapinnoitteita myöten. 

Tuotenumero: G2980Tuotenumero: G2980
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MUUT 
PINNAT

Nyt autosi maalipinta on hoidettu 
ja suojattu viimeisen päälle! Mutta 
entäpä auton ei-maalatut osat, 
kuten vinyylipinnat, verhoilu, 
ajovalot ja ikkunat? Ei hätää, 
Meguair´silta löytyy ratkaisu 
tähänkin! Meguiar´s Ultimate Black 
tuo uutta eloa haalistuneille ja 
nuhjaantuneille kumi-, muovi- tai 
vinyylipinnoille. Tuotteen uniikki 
koostumus kestää sateet ja useat 
pesukerrat jättämättä rumia mustia 
valumajälkiä. 

GOLD CLASS™ TRIM GOLD CLASS™ TRIM 
DETAILERDETAILER
MUOVIN HOITO- JA 
PUHDISTUSAINE
Meguiar’sin edelläkävijänä edustamaa Meguiar’sin edelläkävijänä edustamaa 
uutta teknologiaa oleva hoito- ja uutta teknologiaa oleva hoito- ja 
puhdistusaine palauttaa alkuperäi-puhdistusaine palauttaa alkuperäi-
sen värin haalistuneille muovi- ja sen värin haalistuneille muovi- ja 
kumi-osille. Kestävä suoja pitää kumi-osille. Kestävä suoja pitää 
muovi- ja kumiosat uuden näköisinä muovi- ja kumiosat uuden näköisinä 
pitkään. Sopii myös pinttymien ja pitkään. Sopii myös pinttymien ja 
vahajäämien poistamiseen.vahajäämien poistamiseen.

Tuotenumero:  G10810 / 296 mlTuotenumero:  G10810 / 296 ml

PLASTX™ CLEAR PLASTX™ CLEAR 
PLASTIC CLEANER & PLASTIC CLEANER & 
POLISHPOLISH
NAARMUJENPOISTOAINE 
KIRKKAILLE MUOVIOSILLE
Puhdistaa ja kiillottaa valo- Puhdistaa ja kiillottaa valo- 
umpiot, pleksilasin, ja muut kirkkaat umpiot, pleksilasin, ja muut kirkkaat 
muovipinnat. Ensiluokkaisten muovipinnat. Ensiluokkaisten 
hiomaominaisuuksiensa ansiosta se hiomaominaisuuksiensa ansiosta se 
poistaa kevyet hapettumat, lian ja  poistaa kevyet hapettumat, lian ja  
tahrat sekä kirkastaa sumentumat tahrat sekä kirkastaa sumentumat 
helposti  ja vaivattomasti. helposti  ja vaivattomasti. 

Tuotenumero:  G12310 / 296 mlTuotenumero:  G12310 / 296 ml

ULTIMATE BLACK ULTIMATE BLACK 
PLASTIC RESTORER PLASTIC RESTORER 
PINNAN SUOJA- JA 
KIILLOTUSAINE TUMMILLE 
PINNOILLE 
Kestävä kiilto ja pitkäaikainen suoja Kestävä kiilto ja pitkäaikainen suoja 
UV-säteiden haittoja vastaan. Sisä- ja UV-säteiden haittoja vastaan. Sisä- ja 
ulkopuolen mustat vinyyli-, kumi- ja ulkopuolen mustat vinyyli-, kumi- ja 
muovipinnat saavat korkea-kiiltoisen muovipinnat saavat korkea-kiiltoisen 
ja syvän tumman värin. Kuivuu ja syvän tumman värin. Kuivuu 
nopeasti, eikä jätä pintaa rasvaiseksi. nopeasti, eikä jätä pintaa rasvaiseksi. 
Kestää pesua ja sadetta. Sopii vinyli-, Kestää pesua ja sadetta. Sopii vinyli-, 
kumi- ja  muovipinnoille.kumi- ja  muovipinnoille.

Tuotenumero:  G15812 / 355 mlTuotenumero:  G15812 / 355 ml
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PERFECT CLARITY  PERFECT CLARITY  
GLASS CLEANER GLASS CLEANER 
LASINPUHDISTUSAINE
Lasinpuhdistusaine, joka on Lasinpuhdistusaine, joka on 
suunniteltu poistamaan pahinkin suunniteltu poistamaan pahinkin 
lika ja piki. Se tekee juovattoman, lika ja piki. Se tekee juovattoman, 
kirkkaan pinnan, poistaa harmaan kirkkaan pinnan, poistaa harmaan 
kalvon tuulilasin sisäpinnalta, ja kalvon tuulilasin sisäpinnalta, ja 
epäpuhtaudet, hyönteiset ja puista epäpuhtaudet, hyönteiset ja puista 
pudonneen mahlan ulkopuolelta. Sopii pudonneen mahlan ulkopuolelta. Sopii 
myös sävytetyille laseille. Ei sisällä  myös sävytetyille laseille. Ei sisällä  
ammoniakkia.ammoniakkia.

Tuotenumero:  G8224 / 710 mlTuotenumero:  G8224 / 710 ml

PERFECT CLARITY PERFECT CLARITY 
GLASS POLISHING GLASS POLISHING 
COMPOUNDCOMPOUND
LASIN KIILLOTUS
Meguiar’s Perfect Clarity Glass Po-Meguiar’s Perfect Clarity Glass Po-
lishing Compound puhdistaa ja esival-lishing Compound puhdistaa ja esival-
mistelee lasin pinnoittamista varten. mistelee lasin pinnoittamista varten. 
Poistaa likaa ja pieniä naarmuja.Poistaa likaa ja pieniä naarmuja.

Tuotenumero:  G8408/ 236 mlTuotenumero:  G8408/ 236 ml

HEADLIGHT HEADLIGHT 
PROTECTANT PROTECTANT 
PUHDISTUSAINE  
AJOVALOILLE    
Helppokäyttöinen geeli, joka Helppokäyttöinen geeli, joka 
palauttaa nopeasti kirkkaan muovin palauttaa nopeasti kirkkaan muovin 
ja pleksin läpinäkyvyyden. Suojaa ja pleksin läpinäkyvyyden. Suojaa 
muovipintaa UV-säteiltä ja ehkäisee muovipintaa UV-säteiltä ja ehkäisee 
kellastumista pitäen pinnan kirkkaa-kellastumista pitäen pinnan kirkkaa-
na. Ei sovellu maalatuille pinnoille, na. Ei sovellu maalatuille pinnoille, 
pinnoitetulle muoville, LCD-  tai pinnoitetulle muoville, LCD-  tai 
navigaationäytöille.navigaationäytöille.

Tuotenumero:  G17110 / 296 mlTuotenumero:  G17110 / 296 ml

GLASS SEALANTGLASS SEALANT
PINNOITE LASILLE
Meguiar’s Perfect Clarity Glass Meguiar’s Perfect Clarity Glass 
Sealant muodostaa vahvan pitkäkes-Sealant muodostaa vahvan pitkäkes-
toisen näkymättömän hydrofobisen toisen näkymättömän hydrofobisen 
polymeripinnoitekalvon joka hylkii polymeripinnoitekalvon joka hylkii 
vettä ja likaa todella vahvasti. Sateel-vettä ja likaa todella vahvasti. Sateel-
la ajaminen helpottuu huomattavasti la ajaminen helpottuu huomattavasti 
kun pisarat pakenevat lasilta.kun pisarat pakenevat lasilta.

Tuotenumero: G8504 / 118 mlTuotenumero: G8504 / 118 ml
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CONVERTIBLE & CONVERTIBLE & 
CABRIOLET CLEANERCABRIOLET CLEANER
KANGASKATON 
PUHDISTUSAINE 
Avoautojen kangaskaton puhdis-Avoautojen kangaskaton puhdis-
tukseen tarkoitettu turvallinen ja tukseen tarkoitettu turvallinen ja 
tehokas aine. Soveltuu kaikenlaisille tehokas aine. Soveltuu kaikenlaisille 
kattomateriaaleille, myös vinyylille. kattomateriaaleille, myös vinyylille. 
Ainutlaatuinen koostumus, tunkeutuu Ainutlaatuinen koostumus, tunkeutuu 
syvälle kankaaseen ja puhdistaa syvälle kankaaseen ja puhdistaa 
kaikkein vaikeimmatkin tahrat.kaikkein vaikeimmatkin tahrat.

Tuotenumero:  G2016 / 473 mlTuotenumero:  G2016 / 473 ml

ENGINE CLEANERENGINE CLEANER
MOOTTORINPUHDISTUSAINE
Nopea ja helppokäyttöinen moottorin-Nopea ja helppokäyttöinen moottorin-
puhdistusaine. Poistaa lian, rasvan ja puhdistusaine. Poistaa lian, rasvan ja 
noen. Turvallinen käyttää, ei haurasta noen. Turvallinen käyttää, ei haurasta 
kumi ja muovipintoja.Puhdistuksen kumi ja muovipintoja.Puhdistuksen 
jälkeen suositellaan käyttäämään En-jälkeen suositellaan käyttäämään En-
gine Dressingiä antamaan lisäsuojaa gine Dressingiä antamaan lisäsuojaa 
ja estämään uuden lian tarttumista.ja estämään uuden lian tarttumista.

Tuotenumero:  G14816 / 473 mlTuotenumero:  G14816 / 473 ml

ENGINE DRESSINGENGINE DRESSING
MOOTTORIN SUOJA-AINE 
Meguiar’s Engine Dressing moottorin Meguiar’s Engine Dressing moottorin 
suoja-aine pitää moottoritilan uuden suoja-aine pitää moottoritilan uuden 
näköisenä. Se suojaa ja hoitaa kaikkia näköisenä. Se suojaa ja hoitaa kaikkia 
pintoja turvallisesti, eikä jätä pintoja pintoja turvallisesti, eikä jätä pintoja 
rasvaisiksi. Liuotinvapaa aine ei rasvaisiksi. Liuotinvapaa aine ei 
vahingoita kumi- ja muoviosia, vaan  vahingoita kumi- ja muoviosia, vaan  
pitää ne joustavina.pitää ne joustavina.

Tuotenumero:  G17316 / 473 mlTuotenumero:  G17316 / 473 ml

CONVERTIBLE CONVERTIBLE 
& CABRIOLET & CABRIOLET 
WEATHERPROOFERWEATHERPROOFER
KANGASKATON  
SUOJA-AINE
Erityisesti avoautojen kangas- Erityisesti avoautojen kangas- 
ja vinyylikaton suojaukseen suun-ja vinyylikaton suojaukseen suun-
niteltu aine. Antaa pitkä-aikaisen niteltu aine. Antaa pitkä-aikaisen 
suojan UV-säteilyä, ilmansaasteita, suojan UV-säteilyä, ilmansaasteita, 
linnun ulosteita ja muita epäpuh-linnun ulosteita ja muita epäpuh-
tauksia vastaan. Helppokäyttöinen tauksia vastaan. Helppokäyttöinen 
aerosolipakkaus.aerosolipakkaus.

Tuotenumero:  G2112 / 500 mlTuotenumero:  G2112 / 500 ml
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AUTOMOBILE 
SHAMPOO
Kaikille maalipinnoille tarkoitettu 
deluxe-shampoo, joka poistaa 
hellävaraisesti likaa ja jarrupölyä. 
Täyteläinen, carnauba-vahaa sisäl-
tävä koostumus hoitaa maalipintaa 
pesun aikana. Tuote sopii loistavasti 
käytettäväksi yhdessä Mirror Bright  
Polishing Waxin kanssa. 

Tuotenumero:  MB0148 / 1400 ml

WHEEL CLEANER
Tehokas, mutta hellävarainen koos-
tumus poistaa nopeasti jarrupölyä 
kaikilta rengas- ja vannetyypeiltä ja 
se sopii hyvin myös moottoripyörille. 
Sumute-muodossa olevaa puhdis-
tajaa on helppo käyttää. Tuote on 
ph-tasapainotettu sekä sisältää 
raudanpoistoa.

Tuotenumero:  MB0522 / 615 ml

POLISHING WAX
Mirror Bright Polishing Wax palauttaa 
auton kiillon suojaten samalla maa-
lipintaa. Ainutlaatuinen luonnollisia 
ja synteettisiä ainesosia sisältävä 
koostumus tarjoaa uskomattoman 
suojan ja lukitsee kiillon auton 
pinnalle. Tuote soveltuu kaikille 
maalityypeille.

Tuotenumero:  MB0214/ 414 ml

POLISHING PASTE 
WAX
Mirror Bright Polishing Paste-vaha 
poistaa pyörteitä ja saa aikaan 
maalipinnalle upean kiillon ja syvän 
täyteläisen värin. Ainutlaatuinen 
luonnollisia ja synteettisiä ainesosia 
sisältävä koostumus tarjoaa täydelli-
sen suojan ja lukitsee auton pinnalle 
upean kiillon. Tuote sopii kaikille 
kiiltäville maalityypeille. 

Tuotenumero:  MB0608EUPK36 / 227 g
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VINYL AND RUBBER 
TREATMENT
Monikäyttöinen hoitotuote sopii 
renkaiden, kojelautojen, lokasuojien ja 
jopa moottorin-suojamuovien hoitoon. 
Tuotteen ensiluokkainen koostumus 
tuo vinyylille ja kumille täyteläisen ja 
luonnollisen kiillon sekä tummentaa 
pintaa ilman rasvaisuutta. UV-suojan 
ansiosta käsitellyt pinnat näyttävät 
pitkään kuin uusilta. 

Tuotenumero:  MB0714EU  / 414 ml

LEATHER LOTION
Mirror Bright Leather Lotion samanai-
kaisesti puhdistaa, hoitaa ja suojaa 
nahkaa. Kaakaovoita, jojobaöljyä ja 
aloeta sisältävä koostumus hoitaa 
ja suojaa nahkapintoja jättäen ne 
pehmeäksi ja kauniiksi. Tuotteen 
UV-suoja ehkäisee myös auringon 
haitallisilta vaikutuksilta. 

Tuotenumero:  MB0414 / 414 ml

DETAILING SPRAY
Mirror Bright Detailing Spray poistaa 
pölyä, sormenjälkiä ja tahroja niin 
auton ulko- kuin sisäpinnoiltakin ja 
se sopii hyvin myös mittariston ja 
monitoiminäyttöjen puhdistukseen 
pesujen välissä. Naarmuttamaton 
koostumus soveltuu kaikille maali-
pinnoille. 

Tuotenumero:  MB0322  / 615 ml
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 TARVIKKEET
Saat Meguiar´sin tuotteista 
parhaimman tehon irti, kun 
käytät niitä yhdessä oikeiden 
välineiden kanssa. Mikrokuitu-
pyyhkeet eivät todellakaan ole 
kaikki tasalaatuisia, ja ensiluok-
kaisella Meguiar´sin Supreme 
Shine-mikrokuitupyyhkeellä teet 
kiillottamisesta ja vahaamisesta 
entistäkin miellyttävämpää. 
Mikäli olet halukas siirtymään 
konekäyttöiseen kiillottamiseen 
tai vahaamiseen, löytyy valikoi-
masta tähän kaksi ammattimaista 
ja laadukkaan lopputuloksen 
jättävää vaihtoehtoa. Meguiar’s 
DA Power System-, tai Meguiar’s 
MT300 DA Polisher-koneiden 
avulla saat virheettömän loppu-
tuloksen ilman pelkoa pinnan 
tärvelemisestä. Laitteet sopivat 
niin aloittajan kuin kokeneenkin 
ammattilaisen käyttöön.

VERSA-ANGLE WHEEL VERSA-ANGLE WHEEL 
FAC BRUSH FAC BRUSH 

Lyhytvartinen vannepesuharja. Lyhytvartinen vannepesuharja. 
Pehmeä ja hellävarainen. Kaikille Pehmeä ja hellävarainen. Kaikille 
vannemalleille soveltuva pesuharja. vannemalleille soveltuva pesuharja. 
Erityisen pehmeät harjakset eivät Erityisen pehmeät harjakset eivät 
naarmuta vannetta, ja harjan muoto naarmuta vannetta, ja harjan muoto 
helpottaa ahtaiden kolojen pesua.helpottaa ahtaiden kolojen pesua.

Tuotenumero: X1025Tuotenumero: X1025
  

  

ULTRA-SAFE WHEEL ULTRA-SAFE WHEEL 
SPOKE BRUSH SPOKE BRUSH 

Suunniteltu irrottamaan hellävarai-Suunniteltu irrottamaan hellävarai-
sesti vaikeinkin lika monipuolaisista sesti vaikeinkin lika monipuolaisista 
vanteista. Erinomainen työkalu moni-vanteista. Erinomainen työkalu moni-
puolaisten erikoisvanteiden pesuun. puolaisten erikoisvanteiden pesuun. 
Turvalliset, leveät harjakset puhdista-Turvalliset, leveät harjakset puhdista-
vat myös ahtaimmat ja vaikeasti vat myös ahtaimmat ja vaikeasti 
tavoitettavat kohdat perusteellisesti tavoitettavat kohdat perusteellisesti 
jarrupölystä ja katuliasta. Harjassa jarrupölystä ja katuliasta. Harjassa 
on naarmuttamaton suojakärki ja on naarmuttamaton suojakärki ja 
vankka, hyvä kädensija.vankka, hyvä kädensija.

Tuotenumero: X1160Tuotenumero: X1160

VERSA-ANGLE BODY VERSA-ANGLE BODY 
DUSTER PÖLYHUISKA DUSTER PÖLYHUISKA 

Erinomainen apuväline kevyen pölyn, Erinomainen apuväline kevyen pölyn, 
kuten esim.siitepölyn poistoon. kuten esim.siitepölyn poistoon. 
Korvaamaton apu etenkin vaihtoau-Korvaamaton apu etenkin vaihtoau-
tohalleissa, autonäyttelyissä ym. tohalleissa, autonäyttelyissä ym. 
tapahtumissa, joissa on paljon auto-tapahtumissa, joissa on paljon auto-
jen puhdistamisen täytyy tapahtua jen puhdistamisen täytyy tapahtua 
nopeasti ja maalipintaa vaurioitta-nopeasti ja maalipintaa vaurioitta-
matta. Erittäin pehmeä, käännettävä matta. Erittäin pehmeä, käännettävä 
harjaosa on käsitelty parafiinilla, harjaosa on käsitelty parafiinilla, 
joka poistaa pölyn kertapyyhkäisyllä. joka poistaa pölyn kertapyyhkäisyllä. 
Pitkä varsi helpottaa korkeahkojen Pitkä varsi helpottaa korkeahkojen 
ajoneuvojen kattojen puhdistamista. ajoneuvojen kattojen puhdistamista. 

Tuotenumero: X1180Tuotenumero: X1180
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SUPER THICK SUPER THICK 
MICROFIBRE WASH MITTMICROFIBRE WASH MITT
MIKROKUITUINEN PESUKINNAS
Uusi parannettu mikro-kuituinen pesu-Uusi parannettu mikro-kuituinen pesu-
kinnas nostaa lian pinnasta kintaaseen kinnas nostaa lian pinnasta kintaaseen 
ja pesee pyörteitä jättämättä. Se pesee ja pesee pyörteitä jättämättä. Se pesee 
auton hellävaraisesti vaurioittamatta auton hellävaraisesti vaurioittamatta 
maalipintaa. Konepestävä.maalipintaa. Konepestävä.

Tuotenumero:  X3002Tuotenumero:  X3002

SUPREME SHINE™ SUPREME SHINE™ 
MICROFIBRE MICROFIBRE 
MIKROKUITULIINA 
Meguiar's Supreme Shine on todella Meguiar's Supreme Shine on todella 
pehmeä mikrokuituinen liina, joka pehmeä mikrokuituinen liina, joka 
tuottaa naarmuttoman ja peilimäisen tuottaa naarmuttoman ja peilimäisen 
tuloksen pyyhittäessä. Paksu kaksi-tuloksen pyyhittäessä. Paksu kaksi-
puolinen mikrokuitukerros imee kaksi  puolinen mikrokuitukerros imee kaksi  
kertaa enemmän kuin perinteiset kertaa enemmän kuin perinteiset 
liinat tarjoten näin nopeamman liinat tarjoten näin nopeamman 
työskenteleyajan ja paremman työskenteleyajan ja paremman 
viimeistelyn.viimeistelyn.

Tuotenumero:  X2020/ 3 kpl Tuotenumero:  X2020/ 3 kpl 
X2010 / 1 kplX2010 / 1 kpl

PESUÄMPÄRI JA  PESUÄMPÄRI JA  
VESITIIVIS KANSIVESITIIVIS KANSI

Keltainen 22 litran pesuämpäri, jossa Keltainen 22 litran pesuämpäri, jossa 
erittäin kestävä ja vahva metallisan-erittäin kestävä ja vahva metallisan-
ka. Meguiar’sin lianerotin ja musta ka. Meguiar’sin lianerotin ja musta 
vesitiivis kansi on mitoitettu täydel-vesitiivis kansi on mitoitettu täydel-
lisesti tälle ämpärille. Lianerottimen lisesti tälle ämpärille. Lianerottimen 
kanssa vedelle jää tilaa ämpärissä 18 kanssa vedelle jää tilaa ämpärissä 18 
litraa. Ämpärin halkaisija 23 cm.  litraa. Ämpärin halkaisija 23 cm.  

Tuotenumero:   Tuotenumero:   
Kansi RG204 Kansi RG204 
Lianerotin X3003 Lianerotin X3003 
Pesuämpäri RG203 Pesuämpäri RG203 

EVEN COAT EVEN COAT 
APPLICATOR PADAPPLICATOR PAD
MIKROKUITUINEN 
LEVITYSSIENI
Premium-levityssieni pyörteettömään Premium-levityssieni pyörteettömään 
lopputulokseen. Hellävaraisempi kuin lopputulokseen. Hellävaraisempi kuin 
vaahtomuovi ja sopii myös sisäpin-vaahtomuovi ja sopii myös sisäpin-
tojen hoitoon. Pestävä ja uudelleen tojen hoitoon. Pestävä ja uudelleen 
käytettävä.käytettävä.

Tuotenumero: X3080 / 2kplTuotenumero: X3080 / 2kpl
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FINISHING TOWEL FINISHING TOWEL 
MIKROKUITULIINA
Huippulaatuinen ja pöyheä mikro-Huippulaatuinen ja pöyheä mikro-
kuituinen viimeistelyliina vahan tai kuituinen viimeistelyliina vahan tai 
pinnoitteen poistoon ja kiillotukseen. pinnoitteen poistoon ja kiillotukseen. 
Toimii perinteisiä mikrokuituliinoja Toimii perinteisiä mikrokuituliinoja 
tehokkaammin. 920g/mtehokkaammin. 920g/m2 2 Konepestävä.Konepestävä.

Tuotenumero:  X1801EUTuotenumero:  X1801EU

”WATER MAGNET””WATER MAGNET”
KUIVAUSLIINA 
Suurikokoisella (54 x 78 cm)  Suurikokoisella (54 x 78 cm)  
vohvelikuvioidulla kuivaus-liinalla vohvelikuvioidulla kuivaus-liinalla 
saat tahrattoman lopputuloksen saat tahrattoman lopputuloksen 
nopeasti. Liina imee kolminkertaisen nopeasti. Liina imee kolminkertaisen 
määrän vettä perinteisiin froteelii-määrän vettä perinteisiin froteelii-
noihin verrattuna, eikä sitä tarvitse noihin verrattuna, eikä sitä tarvitse 
vääntää kuivaksi niin usein kuin muita vääntää kuivaksi niin usein kuin muita 
liinoja. Konepestävä.liinoja. Konepestävä.

Tuotenumero:  X2000Tuotenumero:  X2000

SUPREME DRYING SUPREME DRYING 
TOWELTOWEL
MIKROKUITUKUIVAUSLIINA 
Huippulaatuinen ja pöyheä mikrokui-Huippulaatuinen ja pöyheä mikrokui-
tuinen kuivauspyyhe. Kuivaa naarmu-tuinen kuivauspyyhe. Kuivaa naarmu-
ja jättämättä. Pyyhe imee paljon vettä ja jättämättä. Pyyhe imee paljon vettä 
muotoaan muuttamatta.  muotoaan muuttamatta.  
920g/m920g/m22 55 x 76 cm. Konepestävä. 55 x 76 cm. Konepestävä.

Tuotenumero: X1802EUTuotenumero: X1802EU

SOFT FOAM APPLICATOR SOFT FOAM APPLICATOR 
PADSPADS
LEVITYSTYYNY 
Tyyny on tiivisrakenteista, pehmeää vaah-Tyyny on tiivisrakenteista, pehmeää vaah-
tomuovia, jolla vahan annostelu ja levitys tomuovia, jolla vahan annostelu ja levitys 
on sekä helppoa että nopeaa. Konepestävä. on sekä helppoa että nopeaa. Konepestävä. 
Pakkauksessa  2 kpl.Pakkauksessa  2 kpl.

Tuotenumero:  X3070Tuotenumero:  X3070



SEO. Alavieska Hankalantie 2 85200 ALAVIESKA
Varaosapalvelu Heinonen Oy Saxbergintie 2 53300 ALAVUS
K-H Motovaruste Hämeentie 45 30100 FORSSA
Tavaratalo Hurrikaani Yrittäjänkaari 7 30420 FORSSA
E-J Rengas ja Varaosa Vitikantie 6 85800 HAAPAJÄRVI
Haapaveden Varaosapojat Oy Kaivotie 1 86600 HAAPAVESI  
Varaosat Hamina Korjaamotie 5 49400 HAMINA
Adita Oy Valuraudantie 1 00700 HELSINKI
Adita Oy Valuraudantie 1 00700 HELSINKI
Autovaraosa Fixus-Herttoniemi Mekaanikonkatu 7 00880 HELSINKI
Roihupellon Rengas Oy Tulppatie 16-18 A 00880 HELSINKI
Soundplace Inn Itäväylä 49 00950 HELSINKI
SP-Automaalit Oy Avainkierto 23 05840 HYVINKÄÄ
Varaosa Piste Oy Hämeenlinna Kiltintie 9 13130 HÄMEENLINNA
AH Tarvike Härmäntie 17 62300 HÄRMÄ
LH-Osa Oy Teräskatu 3 74130 IISALMI
Imatran Varaosakeskus Oy Tainionkoskentie 78 55120 IMATRA

Meguiar´s Detail Center 
Niskan Pesu Oy Tiilitehtaankatu 28 55800 IMATRA
Rantakylän Varaosa Oy Jukolankatu 19 80100 JOENSUU
OverPaint Työkkyrintie 1 05400 JOKELA   
   (TUUSULA)
Colornet Jyväskylä Vasarakatu 22 40320 JYVÄSKYLÄ
Käyttöauto Shop Leipomonkuja 7 40320 JYVÄSKYLÄ

Meguiar´s Detail Center 
Keski-Suomen Autofixaamo Jarru 3 40320 JYVÄSKYLÄ
SP-Automaalit Ahjokatu 15 40320 JYVÄSKYLÄ
Jämsän Ykkösvaraosa Oy Kauhkialantie 4 42100 JÄMSÄ

Meguiar´s Detail Center  
PJH-Works Koskentie 11 42100 JÄMSÄ

Järvenpään Varaosakeskus Oy 
(Fixus Järvenpää) Kytötie 21 04410 JÄRVENPÄÄ

Meguiar´s Detail Center  
Auto85Fix Kaislahdenkatu 7 20780 KAARINA
Kaarinan Varaosa Oy Hallimestarinkatu 10 20780 KAARINA

Ferramen Oy Keskuskatu 1 38700 KANKAANPÄÄ
Osaset Multi Peste Oy Sillanpäänkatu 2 38700 KANKAANPÄÄ
Karkkilan Varaosa Oy Yrittäjäntie 17 03600 KARKKILA
Karstulan Autovaraosa Heikkilänmäentie 2 43500 KARSTULA
Lakeustec Oy Apupapinkuja 4 61800 KAUHAJOKI

Meguiar´s Detail Center 
MR-Fixaus Asentajankatu 7 94600 KEMI
Autotalo Juntikka  Karjalahdenkatu 1 94600 KEMI
Varaosa Paakkari Keminmaa Autoilijantie 4 94450 KEMINMAA
Tavaratalo Hurrikaani Wuorionkuja 4 25700 KEMIÖ
Keravan Auto / Varaosasto.fi Santaniitynkatu 3 04250 KERAVA
Keuruun Megamarket Oy Haapamäentie 1 42700 KEURUU
Kem-Way Oy Uhanperäntie 8 90810 KIVINIEMI
Kokemäen Varaosa Oy Teljänportti 11 32800 KOKEMÄKI
Javec Oy Isotanhu 2 67410 KOKKOLA
Käyttöauto Shop Mestarintie 6 67600 KOKKOLA
Kokkolan Varaosakeskus Oy Ouluntie 43 67100 KOKKOLA
Storen Väri Oy Indolantie 5 67600 KOKKOLA

Meguiar´s Detail Center  
Quality Detailing Studio Lagervägen 9 65610 Korsholm
Tuning Design net Lasipajantie 9 61330 KOSKENKORVA
HeMi-Varaosat Oy Muuralankuja 4 48600 KOTKA
Kotkan Varaosakulma Oy Rautatienkatu 4 48100 KOTKA
Powerout Center Oy  Pirkkolankatu 7 45130 KOUVOLA
Kristiinan Auto-Bonus Oy Kristiinankatu 28 A 64100 KRISTIINANK.
JMH-Osat Sammontie 2 E 63100 KUORTANE
Colornet Lahti Launeenkatu 12 15100 LAHTI
Kiveriön Auto-Osa Oy Hirsimetsäntie 7 15200 LAHTI
Lahden Työkalumakasiini Hirsimetsäntie 11 15200 LAHTI
Lahden Varaosaexpert Oy Aukeankatu 6 15610 LAHTI
Renkomäen Autoexpert Ansiokatu 4 15610 LAHTI
Laihian Autotarvike Oy Tampereentie 76 B 66400 LAIHIA
TUO-JO Oy Vihtorinkatu 10 23800 LAITILA
Auto-Markus Ky Kankaantie 2 62600 LAPPAJÄRVI

Meguiar’s Detail Center  
Lempäälän Autopesu Kuljuntie 317 37550 LEMPÄÄLÄ
Mekushop Vanattarantie 80 37560 LEMPÄÄLÄ
Tarvikekolmio Oy Venteläntie 8 08500 LOHJA

Meguiar`s Detail Center  
Autohuolto Maunu Ky Sunintie 45 32210 LOIMAA
Loimaan Varaosapörssi Oy Kalevalankatu 11B 32200 LOIMAA

JÄLLEENMYYJÄT



Dax Trading Ab Lövdalsvägen 6 22100 MARIEHAMN
Holmbergs Ab Gamla Godbyvägen 22100 MARIEHAMN
Länsivaraosa Ky Merikarviantie 69 A 29900 MERIKARVIA
Autopesula JJK-FIX Johtokatu 3 50130 MIKKELI
Karla Mikkeli Hietakatu 7 50100 MIKKELI
Pitkäjärven Auto-osat Oy Pesulankartu 4 50100 MIKKELI
Mäntsälän Varaosa Oy Päivärinteenpolku 5 04600 MÄNTSÄLÄ

Meguiar’s Detail Center 
Shine-Fix  Putkikatu 35 21110 NAANTALI
T:mi Autovaraosa P. Junttila Kalliontie 40 85500 NIVALA
Ferramen Shell Noormarkku Rauhalammintie 2 29600 NOORMARKKU
Fixus Nummela NVO  
Varaosamyynti Oy Asemantie 50 03100 NUMMELA
Oulun Automaalit Oy Tyrnäväntie 3 90400 OULU

Meguiar´s Detail Center  
Ruskon Autofix- ja huolto Oy Sammaltie 68 90650 OULU
Tarviketori Oy Jukolantie 10 90420 OULU
Varaosa T. Paakkari Vasaratie 6 90410 OULU
Saariston Autotarvike Oy Kirkkosalmenkatu 21600 PARAINEN
Motori Oy Purotie 1 92140 PATTIJOKI
Pieksämäen Auto- ja 
Moottorikoneistamo Oy Ratakatu 43 76100 PIEKSÄMÄKI
Hägglunds Ristisuonraitti 12 68600 PIETARSAARI
Steel Tooling Jakobstad Ab Oy Purotie 13 68600 PIETARSAARI
Pihtiputaan Rengas ja Öljy Tasontie 11 44800 PIHTIPUDAS
Alkuperäistuonti Oy Sammontie 20 28360 PORI
Automaali ja -tarvike  
C. Sundberg & Co Mestarintie 23 06510 PORVOO
ATH-Motors Tuohitie 20 21540 PREITILÄ
Rannikon Tarvike Oy Huoltokatu 8 92150 RAAHE
Varaosaportti Oy Antinkatu 1 92130 RAAHE
AD Turku Kuloistentie 3 21280 RAISIO
Auto Filaro Oy Allastie 8 B 21200 RAISIO
Länsi-Suomen Väripiste Oy Papinhaantie 3 26100 RAUMA
Palin Oy Rauma Metallitie 2 26100 RAUMA
Rauman Varaosahalli Oy Myllymäenkatu 5 26100 RAUMA
Varaosatalo Teemu Oy Kontiontie 5 11120 RIIHIMÄKI

Meguiar´s Detail Center  
Autocolorit Oy Paljetie 5 96300 ROVANIEMI
PK-Osat Ky, Pasi Koivisto Honkalantie 2 34600 RUOVESI
T:mi Niko Luhtalampi Sipintie 11 38210 SASTAMALA

Käyttöauto shop Pohjankaari 2 60120 SEINÄJOKI
Rengastien Autotarvike Oy Rengastie 28 60100 SEINÄJOKI
Neste Oil Simpele Asemakatu 30 56800 SIMPELE
Mekonomen Kråkholmen 2 10600 TAMMISAARI
Colornet Tampere Kuokkamaantie 4 33800 TAMPERE
Käyttöauto Shop Lokomonkatu 25 33900 TAMPERE
Tampereen Laakerikeskus Väinölänkatu 2 33100 TAMPERE
Tampereen Väripalvelu Possijärvenkatu 1 33400 TAMPERE
Colornet Turku Vanha Treen. tie 103 20300 TURKU
Stirwell Oy Isonkivenkuja 2 K 04300 TUUSULA
Huoltokeskus Ysiauto Ay Peltorinteentie 4 31760 URJALA
Vakka-Suomen  
Varaosakeskus Oy Ketunkalliontie 3 23500 UUSIKAUPUNKI
Käyttöauto Shop Rantamaantie 35 65350 VAASA
Viescar Vaasa Kivihaantie 4 65100 VAASA

Meguiar´s Detail Center 
Autopesu Valkeala Kalevantie 3 45370 VALKEALA
Autoparts24 Oy Vanha Porvoont. 231 B 01380 VANTAA
Kimfix Oy Laastikuja 1 01720 VANTAA
Slamit.net Oy Puutarhatie 22 C 01800 VANTAA
Karla Varkaus Käpykankaantie 8 78850 VARKAUS
Modstep Kauppakatu 23 78200 VARKAUS
Smokehouse.fi Relanderinkatu 84 78210 VARKAUS
Vihdin Tarvike Oy Niuhalanraitti 17 03400 VIHTI
Kitka-Met Oy GT-Osat Vilppula Suokatu 4 35700 VILPPULA
Hietoja – Painting & Detailing Itänurkantie 1 62800 VIMPELI
Oy Pohjanmaan  
Ykkösvaraosakeskus Kauppakatu 7 84100 YLIVIESKA

Meguiar´s Detail Center  
NK-Rengas  Peltisepänpolku 17 D 2 80400 YLÄMYLLY
Ähtärin Autotarvike Oy Sorvikuja 1 63700 ÄHTÄRI
Ähtärin Varaosa Ky Oikotie 1 63700 ÄHTÄRI

www.adita.fi
www.autoparts24.fi
www.automaalijatarvike.fi
www. autotahti.fi
www.autodude.fi

www.karstulanautovaraosa.fi
www.lakeustec.fi
www.maalikauppa.org
www.mekushop.fi
www.overpaint.fi
www.redblack.fi

VERKKOKAUPAT
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Meguiars DETAIL 
NISKAN PESU OY
Tiilitehtaankatu 28
55800 IMATRA
045 212 0999
www.niskanpesu.fi

LEMPÄÄLÄN AUTOPESU
Kuljuntie 317
37550 LEMPÄÄLÄ
0400 719 344
www.lempaalanautopesu.fi

AUTOHUOLTO MAUNU KY
Sunintie 45
32210 LOIMAA
(02) 7562 8326
www.autohuoltomaunu.fi

NISSEFIX
Seppäläntie 13
07900 LOVIISA
0400 154 416

SHINE-FIX
Putkikatu 35
21110 NAANTALI
044 981 6957
www.shine-fix.com

TALAFIX
Onkkaalantie 671
36600 PÄLKÄNE
0407240770
www.talafix.fi

AUTOPESU PIRKKALA
Koivistontie 1 E
03960 PIRKKALA
041 7003 031
www.pirkkalanautopesu.fi

VELJEKSET ANTIN AUTO OY
Yhdystie 3
60150 SEINÄJOKI
(06) 4146 400
www.antinauto.fi

AUTOSOLA OY
Mahlamäentie 64
04310 TUUSULA
040 860 0856
www.autosola.fi

AUTOPESU VALKEALA
Kalevantie 3
45370 VALKEALA
040 364 2314

 

AUTO85FIX
Kaislahdenkatu 7
20780 KAARINA
0406 85 85 85
www.auto85fix.fi

PJH-WORKS
Koskentie 11
42100 JÄMSÄ
045 7877 3158

Kokonaisvaltaista ja laadukasta 
autonhoitopalvelua. Tuotteet sekä 
oikeaoppiset autonhoitovinkit ammattilaiselta. 

Detail Center palvelut:
• käsinpesut
• vahaukset
• kestovahaukset
• kestopinnoitteet
• sisäpuhdistukset
• verhoilupesut
• maalipintojen kiillotus ja 

kunnostus

Usealla Detail Centerillä on myös 
muita kiinnostavia palveluita, 
kuten: optimoinnit, kalvotukset, 
teippaukset, vikakoodinluvut, sekä 
korjaustoimintaa.
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AUTOCOLORIT OY
Paljetie 5
96300 ROVANIEMI
040 170 9360
www.autocolorit.com

QUALITY DETAILING 
STUDIO
Lagervägen 9
65610 KORSHOLM
046 899 7529

MR-FIXAUS
Asentajankatu 7
94600 KEMI
040 534 5011

RUSKON AUTOFIX- JA  
HUOLTO OY
Sammaltie 68
90650 OULU
040 143 9174

KESKI-SUOMEN 
AUTOFIXAAMO
Jarru 3
40320 JYVÄSKYLÄ
044 976 6309
www.ksfix.fi 

NK-RENGAS
Peltisepänpolku 17 D 2
80400 YLÄMYLLY
045 110 5470
www.nkrengas.fi
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