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PESUAINEET
M4364 BOAT WASH

M5401 BOAT WASH GEL

Meguiar’s Marine/RV Boat Wash poistaa turvallisesti ja tehokkaasti
levää ja likaa. Ph-tasapainotettu vahaturvallinen koostumus. Sisältää
runsaasti hoitoainetta, ei raidoita ja jättää erittäin kirkkaan liukkaan
pinnan. Miellyttävä tuoksu. Erittäin riittoisa. Sopii kaikille veneille sekä
matkailuajoneuvoille.

Meguiar’s Marine/RV Gel Wash biohajoava korkeavaahtoinen
supertiivistepesuaine poistaa turvallisesti ja tehokkaasti tuoretta
likaa, suolavesijäämiä sekä linnunjätöksiä. Ph-tasapainotettu vahaturvallinen koostumus. Sisältää runsaasti pintaa hoitavia ainesosia
sekä kirkastetta. Voidaan käyttää turvallisesti jokaisessa ylläpitopesussa. Sopii lasikuidulle, gelcoatille ja lujitemuoville. Myös matkailuajoneuvoille.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Annostele pesuainetta pesuämpäriin ja pese. Huuhtele hyvin ennen kuin tuote kuivuu
pintaan. Voidaan käyttää myös vaahdottimella.

Koko:
1,89 l

Tuotenro:
M4364

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Annostele pesuainetta 2–3 korkillista pesuämpäriin ja pese. Huuhtele hyvin ennen
kuin tuote kuivuu pintaan. Toimii parhaiten, kun huuhtelu tehdään
matalalla paineella. Kuivaa kuivausliinalla.
Voi käyttää myös vaahdottimessa esipesuaineena.

Svh:
28,00 €

Koko:
3,78 l

Tuotenro:
M5401

Svh:
56,00 €

KIILLOTUS JA PINNAN PUHDISTUSAINEET
M4416 COLOR RESTORER

M4516 BOAT & RV POLISH & GLOSS

Meguiar’s Marine-RV Color Restorer poistaa turvallisesti ja tehokkaasti maltillisia hapettumia, likaa sekä naarmuja lasikuidulta sekä
gelcoat-pinnoilta. Kiillottaessa hienonevat kiillotusrakeet sekä miedot
puhdistusaineet palauttavat alkuperäisen värin ja tarjoavat korkean
kiillon. Sopii myös matkailuajoneuvoille.

Meguiar’s Marine-RV High Gloss Polish palauttaa maalipinnalle puhdistuksen tai karkean kiillotuksen jälkeen korkean kiillon. Sopii kaikille
lasikuitu- ja gelcoat-pinnoille. Sisältää runsaasti kiillotusöljyjä sekä
pintaa hoitavia ainesosia. Sopii veneille sekä matkailuajoneuvoille.
KÄYTTÖOHJEET: Tuotetta voidaan käyttää käsin tai koneella. Työskentele varjossa ja viileässä. Annostele tuotetta levityssienelle tai
kiillotuslaikalle ja työskentele alue kerrallaan. Älä anna aineen kuivua
kokonaan. Puhdista mikrokuituliinalla. Konetta käytettäessa suositellaan kiillottavaa tai keskikovaa laikkaa.
Puhdistuksen jälkeen suositellaan vahausta, jotta kiilto säilyy.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Tuotetta voidaan
käyttää käsin tai koneella. Annostele tuotetta levityssienelle tai kiillotuslaikalle ja työskentele alue kerrallaan. Puhdista pinta mikrokuituliinalla. Konetta käytettäessä suositellaan leikkaavaa laikkaa.
Parhaan suojan saamiseksi suosittelemme vahausta värin palautuksen
jälkeen.

Koko:
473 ml

Tuotenro:
M4416

Koko:
473 ml

Svh:
22,50 €
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Tuotenro:
M4516

Svh:
23,50 €

MARINELUETTELO 2020

M4916 HEAVY DUTY OXIDATION REMOVER

M6732 MARINE ONE STEP COMPOUND

Meguiar’s Marine-RV Oxidation Remover Heavy Duty poistaa turvallisesti ja tehokkaasti hapettumia, tahroja, vesileimoja sekä naarmuja
lasikuidulta sekä gelcoat-pinnoilta. Sisältää myös kiillotusöljyjä, joten
palauttaa myös erittäin huonokuntoisen pinnan kauniiksi. Kiillotusrakeet hajoavat työskentelysyklin aikana. Sopii veneille sekä matkailuajoneuvoille.

Meguiar’s Marine-RV One Step Compound on erityisesti suunniteltu
puhdistamaan ja kiillottamaan gelcoat-pinta yhdellä työvaiheella.
Tuote poistaa tehokkaasti vaikeita hapettumia, likaa sekä naarmuja lasikuidun gelcoat-pinnoilta. Antaa todella korkean kiillon sekä
palauttaa alkuperäisen värin ja värisyvyyden. Sopii myös matkailuajoneuvoille.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Tuotetta voidaan
käyttää käsin tai koneella. Annostele tuotetta levityssienelle tai kiillotuslaikalle ja työskentele alue kerrallaan. Puhdista mikrokuituliinalla.
Konekäytössä suositellaan leikkaavaa laikkaa. Vahausta suositellaan
puhdistuksen jälkeen.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Tuotetta voidaan
käyttää käsin tai koneella. Annostele tuotetta levityssienelle tai kiillotuslaikalle ja työskentele alue kerrallaan. Puhdista mikrokuituliinalla.
Konekäytössä suositellaan leikkaavaa laikkaa. Vahausta suositellaan
kiillotuksen jälkeen.

Koko:
473 ml

Koko:
946 ml

Tuotenro:
M4916

Svh:
22,50 €

M9132 MARINE POWER CUT COMPOUND

Tuotenro:
M6732

Svh:
47,00 €

M6601 QUICK DETAILER

Meguiar’s Marine/RV Professional Grade Power Cut Compound
poistaa vesihiontajäljet, vaikeat hapettumat ja pahat naarmut vahingoittamatta pintaa. Leikkaa nopeasti, mutta muodostaa minimaalisesti pyörteitä eikä kuluta maalipintaa samalla tavalla kuin perinteiset
karkeat tahnat. Tehokas ja turvallinen gelcoatilla sekä maalatuilla
pinnoilla. Suunniteltu rotarykoneelle.

Meguiar’s Marine Mirror Glaze Quick Detailer sopii kaikille pinnoille
sekä myös suorakiiltomaaleille. Hyvä valinta, jos veneessä on useampaa valmistusmateriaalia. One step -tuote puhdistaa, kiillottaa sekä
antaa vahasuojan yhdellä työvaiheella ja on suunniteltu isojen pintojen
nopeaan kunnostukseen. Poistaa hapettumia, likaa sekä maltillisia pinnan virheitä. Hiomarakeet eivät ole aggressiivisia, joten pinta ei kulu.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Sekoita hyvin.
Annostele rotarylaikalle ja aja maltillisilla kierroksilla. Puhdista ajojäämät. Kiillotusta ja pinnan suojaamista vahalla suositellaan.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Annostele tuotetta
levityssienelle tai kiillotuslaikalle ja työskentele alue kerrallaan. Pyyhi
pois mikrokuituliinalla. Älä käytä, kumille, vinyylille tai kankaalle. Sopii
käytettäväksi käsin, epäkeskolla tai rotaryllä.

Sopii erinomaisesti myös hankalille polyuretaanimaalipinnoille.
Rotaryä ja villalaikkaa suositellaan. Pinta on aina syytä suojata
karkean kiillotuksen jälkeen.

Koko:
946 ml
Hinnat sis. alv 24 %.

Tuotenro:
M9132

Sopii erinomaisesti myös asuntovaunuille ja -autoille. Ei tarvitse
lisäsuojaa kiillotuksen jälkeen. Oikea tuote isojen pintojen tai suurien
määrien kanssa työskennellessä.

Koko:
3,78 l

Svh:
47,00 €
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Tuotenro:
M6601

Svh:
65,00 €
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www.hlgroup.fi

MARINELUETTELO 2020
PINNAN SUOJAUS JA VAHAT
M5016 BOAT RV CLEANER WAX ONE STEP
M5032 BOAT RV CLEANER WAX ONE STEP
M5001 BOAT RV CLEANER WAX ONE STEP

M5616 BOAT RV PURE WAX
Meguiar’s Marine – RV Pure Wax Carnauba Blend on sekoitus aidoista
brasilialaisista carnauboista sekä polymerivahvisteista. Antaa erittäin
pitkäkestoisen poikkeuksellisen kiiltävän vahasuojan. Tummentaa ja
rikastuttaa väriä. Oikea valinta kiillotuksen tai puhdistuksen jälkeiseen
pinnan suojaukseen. Sopii hyvin myös matkailuajoneuvoille.

Meguiar’s Marine-RV Cleaner Wax One Step poistaa turvallisesti
maltillisia hapettumia, tahroja, vesileimoja sekä naarmuja lasikuidulta
sekä gelcoat-pinnoilta. Puhdistaa kemiallisesti, ei sisällä hiontarakeita.
Kiillottaa, hoitaa sekä antaa erittäin pitkäkestoisen suojan yhdellä työvaiheella. Sisältää myös antikorroosioaineita, suojaa hyvin suolavedeltä sekä uv-valolta. Sopii veneille sekä matkailuajoneuvoille.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Sopii käytettäväksi
kiillotuskoneella tai käsin. Annostele tuotetta levityssienelle tai kiillotuslaikalle ja työskentele alue kerrallaan. Anna tuotteen hengähtää
pieni hetki ennen poispyyhintää. Pyyhi ja kiillota mikrokuituliinalla.
Ei sovellu huokoisille materiaaleille, kuten vinyyli tai kumi.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Voidaan käyttää
käsin tai koneella. Annostele tuotetta levityssienelle tai kiillotuslaikalle
ja työskentele alue kerrallaan. Anna tuotteen hengähtää pieni hetki
ennen poispyyhintää. Älä käytä, kumille, vinyylille tai kankaalle.

Koko:
473 ml

Tuotenro:
M5016

Svh:
27,00 €

946 ml
3,78 l

M5032
M5001

39,50 €
98,50 €

Koko:
473 ml

Meguiar’s Marine-RV Quick Wax Clean & Protect Spray nopeaan ja
helppoon veneen hoitoon. Puhdistaa hellävaraisesti ja antaa todella
syvän kiillon sekä jättää pintaan suojaavan carnaubavahan. Poistaa
maltillista likaa ja vesileimoja. Sopii lasikuidulle, gelcoatille, lujitemuoville, maalatulle alumiinille, rosterille sekä muille ei-huokoisille
pinnoille. Voidaan käyttää sekä kuivalle että märälle pinnalle. Sopii
myös matkailuajoneuvoille.

Meguiar’s Flagship Premium Marine Wax on helppokäyttöinen premiumvaha lasikuidulle, gelcoatille sekä lujitemuoville. Poistaa maltillisia hapettumia, tahroja, vesileimoja, pieniä naarmuja sekä pyörteitä.
Antaa erittäin pitkäkestoisen polymeerivahvisteisen vahasuojan, sekä
suojaa kulumiselta ja haitalliselta uv-valolta. Parantaa todella paljon
pinnan värikylläisyyttä ja antaa upean kiillon.

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Sumuta pinnalle ja
pyyhi laadukkaalla mikrokuituliinalla. Työskentele alue kerrallaan.

Tuotenro:
M5916

Svh:
26,00 €

M6316 FLAGSHIP LIQUID WAX
M6332 FLAGSHIP LIQUID WAX

M5916 QUICK BOAT SPRAY WAX

Koko:
473 ml

Tuotenro:
M5616

KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Sopii käytettäväksi
sekä kiillotuskoneella että käsin. Annostele tuotetta levityssienelle tai
kiillotuslaikalle ja työskentele alue kerrallaan. Anna tuotteen hengähtää pieni hetki ennen poispyyhintää. Pyyhi ja kiillota mikrokuituliinalla.

Svh:
19,00 €
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Koko:
473 ml

Tuotenro:
M6316

Svh:
42,00 €

946 ml

M6332

51,00 €

MARINELUETTELO 2020

M5716 VINYL & RUBBER CLEANER CONDITIONER
Meguiar’s Marine-RV Vinyl And Rubber Cleaner & Protectant on
vaikeisiin olosuhteisiin suunniteltu vinyyli- ja kumipintojen puhdistusja hoitoaine. Syväpuhdistaa, ravitsee ja suojaa pintoja haitalliselta
uv-säteilyltä. Suunniteltu erityisesti veneille ja matkailuajoneuvoille.
Suojaa kuivumiselta ja halkeilulta. Ei tahmaa.
KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Ravista hyvin. Levitä
tuotetta levityssienellä tai puhtaalla liinalla tasainen kerros ja tasoita
pyyhkimällä. Mikrokuituliinalla kiillottamalla saavutetaan haluttaessa
korkeampi kiilto.

Koko:
473 ml

Tuotenro:
M5716

Svh:
22,00 €

KITIT
M4965 FIBERGLASS RESTORATION SYSTEM

M68802 DEEP CRYSTAL PAINT COATING

Meguiar’s Marine/RV Fiberglass Restoration System 3-step -järjestelmä on kehitetty poistamaan veneen pinnan epäpuhtaudet ja naarmut, kiillottamaan ja suojaaman pinta sekä saamaan se näyttämään
upealta. Sopii myös matkailuajoveuvoille.

M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating kestopinnoite on ammattilaisille tarkoitettu hybridipinnoitusjärjestelmä, jolla saavutetaan
pitkäaikainen maalipinnan suoja.
Muodostaa suojaavan pinnan ympäristövaikutuksia, kuten happosateita, teollisuuden päästöjä, UV-säteilyä ja pinnan kulumista vastaan.
Samalla se antaa pinnalle syvyyttä ja kestävää, korkeaa kiiltoa. Likaa
ja vettä hylkivä pinta helpottaa ajoneuvon pintojen puhtaanapitoa.
Asennus on ammattilaiselle helppoa.

M49 Heavy Duty Oxidation Remover poistaa turvallisesti hapettumia
ja naarmuja sekä antaa kiiltoa.
M45 High Gloss Polish rikkaine kiillotusöljyineen nostaa pintaan
korkean syvän kiillon.

Polymeripinnoite sopii erinomaisesti veneille ja matkailuautoihin.
Ei halkeile eikä harmaannu.

M56 Pure Wax viimeistelee poikkeuksellisen upean kiillon sekä antaa
todella kestävän suojan.
KÄYTTÖOHJEET: Työskentele varjossa ja viileässä. Sekoita hyvin.
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan sekä käsin että koneellisesti.
Työskentele yhdellä aineella alue kerrallaan. Poista jäämät pinnalta
työvaiheen jälkeen mikrokuitulinnalla ja anna pinnan hengähtää hetki
ennen seuraavat työvaihetta. Toista työvaihe kaikilla kolmella aineella,
niin saat upean, kiiltävän ja kestävän lopputuloksen.

Koko:
1419 ml
Hinnat sis. alv 24 %.

Tuotenro:
M4965

Koko:
80 ml

Svh:
49,50 €
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Tuotenro:
M68802

Hu
Tämä om!
tuo
amma te vain
ttila
käyttö isen
ön.
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M69916 TOP COAT

M2701 PRO HYBRID CERAMIC SEALANT

M699 Deep Crystal Top Coat pinnoitteen hoitoaine on tarkoitettu
suojaamaan pinnoitettua autoa.

Ammattilaisen nestemäinen pro-sealant, joka sisältää parhaan
hybridikeraamisen teknologian.

Sopii sekä polymeeri- että keraamiselle pinnoitteelle. Palauttaa vedenhylkimisen sekä tummentaa ja syventää kiiltoa. Pidentää pinnoitteen
kestoikää. Voidaan käyttää puhtaalla pinnalla myös stand alone
-tuotteena suojaamassa. Pinnoitettua pintaa voidaan hoitaa niin usein
kun halutaan.

Pohjana on Si02-teknologia. Itsepuhdistuva. Tuloksena liukkaus- ja
kiiltotaso, jotka tyypillisesti saadaan vain keraamiseen pinnoituksen
avulla. Luo todella kestävän pinnan.
Suunniteltu ammattilaisille – mahdollistaa pidemmät työskentelyajat, jolloin tuotetta voidaan kerralla levittää koko ajoneuvoon ennen
pyyhkimistä.

Voidaan käyttää myös Marine-vahojen päällä tuomassa lisäsuojaa.

Ei tahraa kumia, tarroja tai muoviosia. Helppo pyyhkiä pois jopa
suorassa auringonpaisteessa.
Levitys käsin tai koneella isoille alueille kerrallaan.

Koko:
710 ml

Tuotenro:
M69916

Hu
Tämä om!
tuo
amma te vain
ttila
käyttö isen
ön.

Koko:
3,78 l

G12310 PLASTX CLEAR PLASTIC CLEANER &
POLISH

G13005 ALL METAL POLISH
NXT Generation All Metal Polish metallinkiillotusaine puhdistaa,
kiillottaa ja suojaa yhdellä käsittelyllä. MDAT Microscopic Diminishing
Abrasive Technology poistaa hapettumisjäljet, tummentumat ja tahrat
tehokkaammin kuin perinteiset hiontatahnat.

Helppokäyttöinen kiillotusgeeli, joka palauttaa nopeasti kirkkaan muovin sekä pleksin läpinäkyvyyden.
Ensiluokkaisten hiontaominaisuuksiensa ansiosta se poistaa kevyet
hapettumat, lian ja tahrat sekä kirkastaa himmentymät helposti ja
vaivattomasti.

Jättää suojaavan, synteettisen suojakilven kosteutta ja epäpuhtauksia
vastaan. Soveltuu alumiinille, messingille, kuparille, hopealle sekä
muille metallipinnoille.

Koko:
142 g

Tuotenro:
G13005

Tuotenro:
M2701

Hu
Tämä om!
tuo
amma te vain
ttila
käyttö isen
ön.

Koko:
296 ml

Svh:
15,50 €
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Tuotenro:
G12310

Svh:
15,50 €

MARINELUETTELO 2020
LAIKAT JA TUKILAIKAT
G2016 CONVERTIBLE & CABRIOLET CLEANER
Avoautojen ja veneiden kangaskaton puhdistukseen tarkoitettu turvallinen ja tehokas aine. Soveltuu kaikenlaisille kattomateriaaleille, myös
vinyylille. Ainutlaatuinen koostumus, tunkeutuu syvälle kankaaseen ja
puhdistaa vaikeimmatkin tahrat.

Rotarykoneelle löytyy nyt täysin uusi 7”- ja 8”-laikkasarja. Laikat on
suunniteltu leikkaamaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, ja
silti antamaan mahdollisimman pyörteettömän ajojäljen.

WRWC8 Soft Buff Rotary Wool Cutting Pad
100 % luonnonvillasta valmistettu erittäin kestävä ja leikkaava laikka vaativaan
maalipinnan kiillottamiseen ja korjaamiseen.

Koko: 8”

Tuotenro: WRWC8

Svh: 25,00 €

WRWHC7 Soft Buff Rotary Wool Heavy Cutting Pad
Leikkaava naruvillalaikka. Todella kestävä.

Koko: 7”

Tuotenro: WRWHC7

Svh: 29,00 €

WRFC7 Soft Buff Rotary Foam Cutting Pad
Koko: 7”

Tuotenro: WRFC7

Svh: 24,00 €

WRFP7 Soft Buff Rotary Foam Polishing Pad
Kiillottaa ja poistaa pieniä naarmuja. Antaa erittäin hyvän kiillon.

Koko: 7”

Koko:
472 ml

Tuotenro:
G2016

Tuotenro: WRFP7

Svh: 24,00 €

WRFF7 Soft Buff Rotary Foam Finishing Pad

Svh:
18,50 €

Vaativaan loppukiillotukseen tai vahan levitykseen. Todella korkea kiilto.

Koko: 7”

Tuotenro: WRFF7

Svh: 24,00 €

G2112 CONVERTIBLE & CABRIOLET WEATHERPROOFER
Erityisesti avoautojen ja veneiden kangas- ja vinyylikaton suojaukseen
suunniteltu tuote. Antaa pitkäaikaisen suojan UV-säteilyä, ilmansaasteita, linnunjätöksiä sekä muita epäpuhtauksia vastaan. Helppokäyttöinen aerosolipakkaus.

WRBP14MM Rotary Backing Plate
Koko: 7” tai 8”

Tuotenro: WRBP14MM

Svh: 44,00 €

WRSBP Rotary Backing Plate soft 155 mm
Soft Buff Rotary Soft Backing Plate 155 mm/14 mm.

Koko: 7” tai 8 ”

Koko:
500 ml
Hinnat sis. alv 24 %.

Tuotenro:
G2112

Tuotenro: WRSBP

Svh: 56,00 €

Svh:
20,50 €
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