
3M Car Care - autokozmetika

  Výrobky 

3M je jednou z najväčších spoločností na svete
dodávajúcich produkty na opravy autodielov.

UÏ aj Vy môÏete pouÏívaÈ 3M v˘robky.

 preferované 
profesionálmi



Produkty 3M používajú profesionáli
na celom svete. Obnovte vysoký lesk
vášho auta s portfóliom produktov
3M Car Care - autokozmetika.

Len pár 
 krokov 
   od perfektného

lesku
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Od rýchleho umytia Autošampónom až po 
hĺbkovú ochranu povrchu Vysokoúčinným 
voskom. 3M produkty vždy zaručujú 
jednoduché a profesionálne použitie.
Môžete ich používať spolu, alebo jednotlivo
- podľa potreby.



3M™ Auto‰ampón
Koncentrované zloženie poskytuje bohatú penu. Účinne odstráni 
nečistoty a nepoškodí lak a voskovanie.

3M™ OdstraÀovaã ‰krabancov
Jednoduchý spôsob ručného odstránenia jemných škrabancov
na laku.

  
3M™ Vysokoúãinn˘ vosk
S vysokoúčinným voskom dosiahnete dlhotrvajúci vysoký lesk
a ochranu povrchu karosérie.

3M™ R˘chlovosk
S rýchlovoskom dosiahnete vysoký lesk za niekoľko minút.
Obsahuje karnauba vosk pre ešte lepšiu ochranu povrchu.

3M™ Vysokoúãinná handriãka na detaily
Superjemná vysokoúčinná handrička z mikrovlákna, ktorá je ideálna
na všetky povrchy. Nepúšťa vlákna a jednoducho odstráni vosk, 
zvyšky pást, odtlačky prstov a doleští povrch do vysokého lesku.
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3MTM âistiã diskov a pneumatík

Odstráni nečistoty od bŕzd, mastnotu a iné nečistoty. Taktiež jednoducho očistí 
špinu z bočných strán pneumatík a dáva diskom vynikajúci lesk.

3MTM O‰etrovaã pneumatík

Zaručuje dlhotrvajúci pôvodný lesk pneumatík.

Disky a pneumatiky



Interiér
3MTM O‰etrovaã koÏe a vinylu

Starajte sa o interiér svojho auta. Tento produkt odstráni 
nečistoty z kožených, vinylových, gumených a plastových 
dielov v interiéri bez zanechania zvyškov na povrchu.
Ošetruje a udržiava prirodzený lesk.

3MTM âistiã skiel

Rýchlopeniaca zmes v spreji, ktorá nesteká. Zaručuje
vynikajúcu čistotu a lesk.

Vhodný aj na tónované sklá.

Sklo



Často 
kladené 
otázky

Produkty 3M 
           preferujú 

  profesionáli

Otázka: Môže sa 3M™ Autošampón použiť na navoskovaný povrch?

Odpoveď: Jednoznačne áno. Autošampón odstráni nečistoty bez poškodenia 
voskovania.

Otázka: Obsahuje 3M™ Vysokoúčinný vosk brúsne minerály?

Odpoveď: Nie, neobsahuje. Je to vosk, bez prítomnosti brúsnych minerálov. 
Obsahuje vysokoúčinný polymér, ktorý priľne na povrch, poskytujúc maximálnu 
ochranu. Na odstránenie škrabancov použite 3M™ Odstraňovač škrabancov.

Otázka: Aké typy škrabancov odstráni výrobok 3M™ Odstraňovač škrabancov?

Odpoveď: Odstráni jemné škrabance, zhruba také, ktoré vzniknú pri bežnom 
umývaní auta. Keď je škrabanec taký veľký, že ho môžte cítiť nechtom, 
pravdepodobne ho odstránite jedine profesionálnym leštením.
 
Otázka: Aký je rozdiel medzi 3M™ Vysokoúčinným voskom a 3M™ 
Rýchlovoskom?

Odpoveď: 3M™ Vysokoúčinný vosk slúži na dlhodobú ochranu povrchu,
s ktorým taktiež dosiahnete vysoko lesklý povrch dokonca aj hneď po umytí auta. 
3M™ Rýchlovosk slúži na dočasnú ochranu povrchu, ktorý sa používa medzi 
jednotlivými umytiami na odstránenie väčších nečistôt.

Otázka: Čo je to “kvapkovanie”? Prečo je kvapkovanie dobré? 

Odpoveď: Kvapkovanie vzniká vtedy, keď voda vytvorí na povrchu karosérie 
jednotlivé kvapky, namiesto toho, aby sa na povrchu voľne rozliala do malých 
kaluží. Znamená to potom, že je lepšie rozptýlená po povrchu a je menšia 
pravdepodobnosť vytvorenia tzv. “vodných škvŕn”.
 



Otázka: Podarí sa mi s pomocou postupov 3M obnoviť pôvodný lak môjho auta? 

Odpoveď: Ak máte na povrchu karosérie malé škrabance, ktoré boli spôsobené 
umývaním, alebo je povrch mierne zoxidovaný, správne použitie výrobkov
3M™ Autošampón, 3M™ Odstraňovač škrabancov a 3M™ Vysokoúčinný vosk 
v spojení s 3M™ Vysokoúčinnou handričkou na detaily vám obnovia lak do 
vysokého lesku bez škrabancov.

Otázka: Čo mám robiť, keď mám karosériu mierne poškodenú od vtákov, prípadne 
po kyslom daždi?

Odpoveď: Mierna oxidácia, a podobné poškodenia môžu byť odstránené
3M™ Odstraňovačom škrabancov. Keď ale cítite škrabance nechtom, 
pravdepodobne ich odstránite jedine profesionálnym leštením.

Otázka: Prečo musím používať hadričku z mikrovlákna? 

Odpoveď: 3M™ Vysokoúčinná handrička na detaily je vyrobená z mikrovlákna
a predstavuje najbezpečnejší spôsob na odstránenie zvyškov voskov a pást.
Vyleští povrch do vysokého lesku bez neželaných škrabancov. Iné handričky môžu 
síce kvalitne odstrániť zvyšky voskov a pást, ale môžu taktiež zanechať na povrchu 
nepekné škrabance.

Otázka: Aký je rozdiel medzi 3M produktami pre spotrebiteľskú verejnosť (napríklad 
3M Car Care - autokozmetika) a produktami určenými pre profesionálne použitie 
(napríklad leštiaci systém 3M™ Perfect-it™)?

Odpoveď: 3M produkty pre profesionálne použitie sú určené pre profesionálne 
autolakovne a karosárne, ktoré bežne používajú profesionálne leštiace náradie. 
Produkty 3M Car Care - autokozmetika sú určené hlavne pre spotrebiteľskú 
verejnosť na ručné použitie.

Otázka: Dajú sa produkty 3M Car Care - autokozmetika použiť aj na motorky? 
Odpoveď: Áno, samozrejme. Dajú sa taktiež použiť na bicykle, lode, nákladné
autá, atď.



Odstráni chyby z plastových svetlometov (škrabance, zahmlenie, zožltnutie). Pri hlbších škrabancoch (napr. od kamienkov, alebo konárov) 

je potrebné najprv svetlomety vybrúsiť.

Použitie: Strojové použitie (vzduchové náradie) s  3M Leštiacim kotúčom (zelená farba), priemer 75 mm.

Leštenie svetlometov

Používa sa ako druhý krok po použití výrobku 59015 Ošetrovač plastov. Zvyšuje lesk svetlometov. 

Použitie: Strojové použitie (vzduchové náradie) s 3M Leštiacim kotúčom (žltá farba), priemer 75 mm

3MTM Ošetrovač plastov 59015

3MTM Leštidlo na plasty 59016

Systém určený na profesionálne vyleštenie čírych plastových dielcov (najmä svetlometov). 

Produkty sú úhľadne zabalené do kufríka.

3MTM Systém na opravu čírych plastových dielcov 50663

Kufrík obsahuje:

Kat. číslo Názov Špecifikácia Počet ks
CP7201P Excentrická brúska priemer 75 mm 1

CP7200S Rotačná leštička priemer 75 mm 1

02700 Hookit unášací tanier priemer 75 mm 2

05771 Hookit konverzná podložka priemer 75 mm 2

50080 Brúsny kotúč 255P+ zrnitosť P500 50

00910 Brúsny kotúč 260L zrnitosť P800 50

50413 Brúsny kotúč Trizact zrnitosť P1000 15

50415 Brúsny kotúč Trizact zrnitosť P3000 15

50499 Leštiaci kotúč - zelený priemer 75 mm 4

50536 Leštiaci kotúč - žltý priemer 75 mm 4

59015 Ošetrovač plastov 500 ml 1

59016 Leštidlo na plasty 500 ml 1

Používa sa na obnovenie lesku zažltnutých a opotrebovaných svetlometov. Praktické balenie, ktoré obsahuje unášací tanier, brúsne 

kotúče, leštiaci kotúč, leštiacu pastu a maskovaciu pásku. Nasaďte na štandardnú vŕtačku a leštite podľa priloženého návodu.

3MTM Sada na leštenie svetlometov 39073



Zoznam produktov 3M Car Care - autokozmetika
Katalógové číslo Názov Objem

39000 3M Autošampón 473 ml

39044 3M Odstraňovač škrabancov 236 ml

39030 3M Vysokoúčinný vosk 473 ml

39034 3M Rýchlovosk 473 ml

39036 3M Čistič diskov a pneumatík 473 ml

39042 3M Ošetrovač pneumatík 473 ml

39040 3M Ošetrovač kože a vinylu 473 ml

50586 3M Čistič skiel 500 ml

39016 3M Vysokoúčinná handrička na detaily -

59015 3M Ošetrovač plastov 500 ml

59016 3M Leštidlo na plasty 500 ml

50663 3M Systém na opravu čírych plastových dielcov -

39073 3M Sada na leštenie svetlometov -

3M (East) AG, o. z., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava 3, Tel.: 02/49 105 214, www.3m.eu/carcare1
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Recyklujte, prosím.
Vytlačené na Slovensku.
© 3M 2009. Všetky práva vyhradené.

3M je ochranná známka 3M Company.

www.3m.eu/carcare1

3M A VY = PARTNERSTVO PROFESIONÁLOV

Viac ako 100 rokov 3M vyrába a ponúka 

výrobky určené do autolakovní a karosární, 

ktoré pomáhajú dosahovať dokonalý povrch 

dielcov.

Teraz prichádza 3M s výrobkami
3M Car Care - autokozmetika, ktoré pomôžu 

automobilovým nadšencom pri skrášľovaní 

svojich obľúbencov.
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