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KI IS A FARÉCLA?
A Saint-Gobain csoporton belül az Egyesült Királyságban
székhellyel rendelkező Farécla Products Ltd. olyan 
felületkezelő termékeket gyárt, amelyeket számos piaci 
ágazatban a legkülönbözőbb hordozókon használnak. A 
Farécla 1952 óta kínál felületkezelési megoldásokat az 
autóipari karosszéria műhelyek, a megmunkálás, a 
hajóépítők, a faipari munkások, a kompozit gyártók és a 
GRP-díszlécek számára, a keverékektől és az 
eszközöktől kezdve a festékes poharakig, a mikroszálas 
kendőkig és egyéb műhely-
kiegészítőkig. A termékeit ma 
már  több mint 120 országban 
forgalmazzák világszerte. 

1. KÉP: Házon belüli
laboratórium és 

vizsgálóberendezések

Mi az "okosság" a G3 Pro 
formulákban?
A G3 Professional formulákat tapasztalt műszaki csapatunk 
és tudósaink molekuláris szinten fejlesztették ki, hogy 
felhasználóbarát, hatékony és több felületen is használható 
legyen. Technikailag fejlett formulák, amelyeket minden 
esetben a festék- és lakkgyártókkal együtt fejlesztettünk ki, 
biztonságosak és hatékonyak minden festéktípus és felület 
esetében számos ágazatban, beleértve az autóipar, a 
hajózás, a repülőgépipar és a faipar területét.

2. KÉP: Egyedi Farécla csiszolópor 3. KÉP: Az Egyesült Királyságban
található gyár és töltősorok
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A TÖKÉLETESEN FELÚJÍTOTT FELÜLETEKHEZ
A G3 Pro formulák egy olyan részletgazdagító termékcsalád, amelyet többek között olyan felületek 
TISZTÍTÁSÁRA, FELÚJÍTÁSÁRA és KIKÉSZÍTÉSÉRE terveztek, mint az autófestékek, hajófelületek és 
fa lakkok. Ezek a szakaszok segítenek rendszerezni a termékek felhasználási sorrendjét a tökéletes 
felületképzés folyamatában, bár egyes termékek több kategóriába is beleillenek.

A felületek kijavítása előtt 
elengedhetetlen a tiszta felület. 
A szennyeződések felületi hibákat, 
például karcolásokat vagy tompulást, 
valamint szagokat vagy rossz 
illatokat okozhatnak, ha azokat nem 
távolítják el a restaurálás és a 
befejező fázisok előtt. 
A G3 Pro termékekkel történő 
tisztítás megkönnyíti ezeknek a 
szennyeződéseknek a biztonságos 
eltávolítását, a felület és az Ön keze 
közötti nagyon kis érintkezés mellett. 
Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy 
továbblépjen az újonnan 
megtisztított felület kijavításához.

Miután a felület megtisztult, minden 
hiba, a kifakult fényezéstől kezdve 
a foltokig és a könnyű karcolásokig, 
jobban láthatóvá válik. A G3 Pro 
termékek mérnöki csiszolás 
technológiát (E.A.T.s) alkalmaznak 
a hibák VÉGLEGES eltávolítására, 
hogy sima, fényes felületet hagyjon 
maga után. Ez az eljárás 
tökéletesen hibamentes felületet 
eredményez, amely készen áll a 
kikészítésre és védelemre.

Ez a folyamat megvédi a jármű 
tisztításába és helyreállításába 
fektetett munkát. A belső felületek 
olyanok lesznek, mintha újak 
lennének, a külső karosszéria, a 
kerekek és a motorházak pedig egy 
újjávarázsolt, vízlepergető, 
mélyfényű fényezést kapnak. 
Minden felület magas szintű 
védelmet kap, és a következő 
alkalommal sokkal könnyebb lesz a 
tisztítása.

TISZTÍTÁS FELÚJÍTÁS KIKÉSZÍTÉS

2



BELSŐ
NAGYTAKARÍTÁS

BELSŐ 
FELÚJÍTÁS ÉS VÉDELEM

G3 Pro
Super 

Dressing

G3 Pro 
Glass 

Cleaner

G3 Pro
Multicleaner

G3 Pro 
Leather 
Cleaner

MOSÁS & 
TISZTÍTÁS

ÜVEGEK & 
TÜKRÖK

SZŐNYEGEK 
ÜLÉSEK

FELÚJÍTÁS 
ELŐTT

BŐR 
ÜLÉSEK 

TIPP: Hideg időben a külső felületet 
előzetesen nedvesítse be vízzel, 
mielőtt a belső felületet elkezdené 
tisztítani, hogy a szennyeződések 
fellazuljanak és felpuhuljanak. 

Távolítsa el a 
szőnyegeket és a 
lábtörlőket, majd 
porszívózza ki az 
összes belső teret

Használja a G3 Pro Super 
Dressinget gumi, műszálas 

és műanyag felületeken. 
(csak belső használatra).
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KÜLSŐ
KERÉK & GUMIABRONCS 
FELŰJÍTÁS

G3 Pro
Tyre Shine 

Gel

TARTÓS 
VÉDELEM

Használja a G3 Pro Wheel 
Cleaner keréktisztítót a kerék 
körüli karosszérián a fékpor 

eltávolításához

A G3 Pro Snow Foam felpuhítja 
a szennyeződéseket, hogy 
megakadályozza a felület 

károsodását.

Létrehozhat 
"újszerű" vagy 

" friss megjelenésű" 
felületet.

Ez a folyamat elvégezhető a KÜLSŐ TISZTÍTÁS 
előtt vagy után. Ez lehetővé teszi a szennyeződés 
eltávolítását, ha az a karosszériára kerül. A 
karosszériáról származó szennyeződés azonban 
lecsúszik a kerekekre.
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G3 Pro
Snow Foam

KERÉK 
ELŐTISZTÍTÁS

G3 Pro 
Wheel 

Cleaner

KERÉK 
TISZTÍTÁS



G3 Pro
Shampoo

G3 Pro 
Rapid 

Detailer és 
Deep Clean 

Clay Mitt

G3 Pro
Rapid 

Detailer vagy 
Multicleaner

KAROSSZÉRIA 
TISZTÍTÁS

NAGYTAKARÍTÁS GYORS 
TISZTÍTÁS 
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KÜLSŐ
KAROSSZÉRIA TISZTÍTÁS

A G3 Pro Snow Foam 
felpuhítja a szennyeződéseket, 
hogy megakadályozza a festék 

károsodását a samponozás során.

G3 Pro
Snow Foam

KAROSSZÉRIA 
ELŐTISZTÍTÁS



MOTORTÉR
TISZTÍTÁS & KONZERVÁLÁS

G3 Pro
Snow Foam 

or 
Multicleaner

G3 Pro
MulticleanerG3 Pro

Super 
Dressing

TISZTÍTÁS TISZTÍTÁS, 
FELÚJÍTÁS & 
KIKÉSZÍTÉS 

GYORS 
TISZTÍTÁS

A G3 Pro Super Dressing 
szintén egy könnyű 

tisztítószer.

Permetezze a G3 Pro Snow Foam 
vagy a G3 Pro Multicleaner 

terméket a motorra egy szórófejjel / 
fúvókával / magasnyomású mosóval. 

Dolgozza el kefével, ecsettel.

Használja a 
G3 Pro Multicleanert 
közvetlenül a ravaszos 

sprayből a tisztító 
javításokhoz.

Ezt a folyamatot a 
külső karosszéria kijavítása előtt 

hajtják végre
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Az autók és más járművek festékjavítása a 
karosszéria felületével foglalkozik. A felületek időről 
időre megsérülhetnek a karcolásoktól és a kémiai 
anyagoktól. A javítás azt jelenti, hogy a felületet 
visszaállítjuk az eredeti, bemutatótermi megjelenésre.

Kisebb karcolások és horzsolások - Ezeket 
gyakran a karosszérián végigsúrlódó sövények és 
faágak, az autónak ütköző fémtárgyak, pl, 
kulcscsomók, a ruházaton lévő gombok, a bevásárló 
kocsik és a babakocsi fogantyúi okozzák az autón.

HOLOGRAMOK - Ezek olyanok, mint az 
örvények, de finomabbak és 3D-s hatást 
keltenek. Ezeket a gépi polírozógép 
használatakor a rossz technika okozza.

ÖRVÉNYEK - Ezek pókhálószerű, körkörös, finom 
vonalak, amelyek világos napfényben látszanak. Gyakran 
jobban láthatóak a fémes és az átlátszó lakkozott 
felületeken. Ezeket az automata autómosó kefék és az 
általános koszos anyagokkal történő tisztítás okozza.

FAKULÁS / MATTULÁS ÉS ELSZINEZŐDÉS - Ez az, 
amikor a nap UV-sugárzása idővel lebontja a felületi fényt. 
A levegőben lévő városi szennyeződések ugyanezt a hatást 
fejthetik ki, ami miatt a felület felhősnek és fakónak tűnik.

FÉNYEZÉS JAVÍTÁSA
- A KIDOLGOZÁS EGYIK
LEGFONTOSABB ELEME
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G3 Pro
Scratch 

Remover 
Liquid

G3 Pro
Colour 

Restorer

G3 Pro
All-In-One 

Polish

KARCOLÁS 
ELTÁVOLÍTÁS

FAKULÁS & 
KISEBB 
HIBÁK

KISEBB 
HIBÁK & 

VÉDELEM

Minden RESTORE termékünk PERMANENS (nem tartalmaznak 
töltőanyagokat). A G3 Pro Scratch Remover (karceltávolító) 
eltávolítja vagy csökkenti a karcolások megjelenését. Esetenként ez 
tompuláshoz / fakuláshoz vezethet, ami a Colour Restorer vagy az 
All-In-One Polish használatával korrigálható,megszüntethető
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G3 Pro
Spray Wax
vagy Resin 
Superwax

G3 Pro 
Glass 

Cleaner

VÁLASSZON 
WAXOT

ÜVEGEK & 
TÜKRÖK

KÜLSŐ
KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS

KÜLSŐ 
VÉDELEM, CSILLOGÁS 
ÉS VÉGSŐ TISZTÍTÁS



G3 PRO 
SNOW FOAM
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G3 Pro Snow Foam pH-semleges tisztítószer, biztonságos      
minden felületre és festékre. Ideális érintésmentes   
tisztításhoz a teljes külső munkálatok előtt, nem távolítja el a 
korábban felhordott tömítőanyagokat vagy viaszokat. A 
nagymértékben habzó hatás felpuhítja és felemeli a 
szennyeződéseket, így könnyebb és biztonságosabb a káros 
részecskék eltávolítása a felület érintése nélkül. Használja a 
sampon vagy a mosás és viaszolás fázisa előtt.

HASZNÁLAT 

1 - Adjon 30 ml "hóhabot" 120 ml vízhez (összesen 150 
ml oldatot). Egy sugár- / magasnyomású mosóba 150 ml 
elegendő egy átlagos méretű személyautóhoz).
2 - Fújja be az egész járművet, és hagyja állni, amíg a 
hab elkezd lecsöpögni.
3 - Öblítse le tiszta vízzel slaggal vagy sugár-/
nagynyomású mosóval.

TIPP: Samponként is használható - 2 kupaknyi 
egy 15 literes vödör langyos vízhez.

SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7205-EX 78072764781



10
G3 PRO

WHEEL CLEANER
A G3 Pro Wheel Cleaner keréktisztító egy 
érintésmentes tisztítószer minden keréktípushoz, 
beleértve az ötvözött, acél, króm, festett és műanyag 
keréktárcsákat.A színváltó technológia a fékpor és más 
vasban gazdag szennyeződések feloldódásával 
aktiválódik. Nem színeződik, a kerék körüli karosszérián
is használható, és a gél formulája a maximális hatás 
érdekében a kerék felületéhez tapad.

HASZNÁLAT 
1 - Használat előtt öblítse le a kerekeket, ideális 
esetben egy fúvókával / magasnyomású mosóval 
2 - Szórja bőségesen a hideg kerekekre.
3 - IHa szükséges, a makacs területeket keféje le.
4 - A fékpor biztonságos eltávolítása érdekében fújja be
a kerékjárati ívekre, valamint az első és hátsó kerekek 
fölé és mögé. 
5 - Mielőtt a termék megszáradna (2-5 perc), mossa le.

FIGYELEM: A mikroszálas kendőt ne 
mossa mosógépben a kerekeken való 
használat után.

SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7209-EX 78072764782



G3 Pro Shampoo sampon magas koncentrációjú, 
minden felületen biztonságos, és erősen habzó 
hatású. Sima, selymes formulája lágyítja és karcolás
nélkül eltávolítja a durva szennyeződéseket, magas 
fényű, védő réteget hagyva maga után.   

HASZNÁLAT  
1 - Használjon egy vödör G3 Pro samponoldatot és 
egy vödör meleg, tiszta vizet.
2 - A G3 Pro samponoldathoz használjon körülbelül 
2 kupaknyit 15 literes vödrönként.
3 - Használjon mosókesztyűt, és öblítse ki tiszta 
vízben két mosás között és minden alkalmazáskor 
mossa ki.
4 - Mosás után öblítse le a felületről a szappan 
maradványokat, majd tiszta, száraz törülközővel 
szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS: Nem távolítja el 
a meglévő viaszrétegeket.

G3 PRO 
SHAMPOO
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7252-EX 78072764783



G3 Pro Leather Cleaner bőrtisztító habzó 
hatású, amely mélyen behatol a szennyezett 
területekre, és felemeli a szennyeződést, így 
az könnyen letörölhető. Természetes, 
"újszerű" felületet és biztonságos, 
csúszásmentes felületet hagy maga után. 
Otthon is használható bőrbútorokon.

HASZNÁLAT   
1 - Szórja bőségesen a bőrre.
2 - Puha kefével habosra keverjük és 
bedolgozzuk a bőrülésbe.
3 - Törölje le tiszta, száraz mikroszálas 
kendővel, és hagyja természetesen 
megszáradni.

TIPP: Próbálja ki a használatát 
az otthoni  bőrbútorokon.

G3 PRO
LEATHER CLEANER
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7200-EX 78072764797



G3 Pro Rapid Detailer gyorstisztító egy enyhe 
tisztítószer, amelyet a mosások között kell használni, 
hogy megelőzze a szennyeződések felhalmozódását, 
amelyek a fényezésbe vésődhetnek. Eltávolítja a 
könnyű szennyeződéseket, port és ujjlenyomatokat, 
és "viaszolt", magasfényű felületet hagy anélkül, hogy 
a korábban felhordott fényesítőket és viaszokat 
eltávolítaná a felületről. Ez egy biztonságos termék, 
amely mindennap használható.
HASZNÁLAT 
1 - A tisztítandó területet szakaszosan, enyhén 
permetezze be a  G3 Pro Rapid Detailer-el.
2 - Száraz, tiszta mikroszálas anyaggal egyenletesen 
oszlassuk el a terméket.
3 - Puha, tiszta, száraz ruhával, könnyű, körkörös 
mozdulatokkal, vagy használja a G3 Pro Deep Clean 
Clay Mitt-et, hogy eltávolítsa a beivódott 
szennyeződéseket, amelyek idővel tompulást/
fakuláshoz vezethetnek.

FIGYELMEZTETÉS: G3 Pro Deep Clean Clay Mitt-et 
használat után, tárolás közben pedig tisztán és 
szárazon tartsa.

G3 PRO
RAPID DETAILER
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7193-EX  78072764773



G3 PRO
DEEP CLEAN CLAY MITT
Ez a forradalmi, újrafelhasználható G3 Pro Deep 
Clean Clay Mitt mélytisztító kendő fejlett 
gumipolimer technológiát használ, amely 
könnyedén eltávolítja a festékről, szélvédőről és 
fényszórókról a berögzült szennyeződéseket, 
bogarakat, kátrányfoltokat és a tompító 
szennyeződéseket.

HASZNÁLAT
1 - Tisztítsa meg a karosszériát G3 Pro 
sampon-nal.
2 - Fújja a G3 Pro Rapid Detailer-t a kiválasztott 
munkaterületre és a kesztyűre.
3 - Óvatosan, enyhe nyomással dolgozza át a 
kesztyűt a bekent felületen anélkül, hogy hagyná 
megszáradni.
4 - Törölje le a maradékot egy tiszta, száraz 
mikroszálas kendővel vagy puha gyapjúval.
5 - Újbóli felhasználás előtt öblítse le a 
felhalmozódott a kesztyűre felhalmozódott 
szennyeződéseket vízzel.
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7191 78072706632



G3 Pro Multicleaner univerzális tisztító egy hatékony, 
mégis biztonságos tisztítószer, amely minden puha és 
kemény felületen használható, beleértve a kerékjárati 
burkolatokat, a motortereket, a szőnyegeket és a 
kárpitokat is. Szilikonmentes termék, amely nem színezi 
el a gumit, műanyagot, bakelitet vagy szövetet. 
A maximális teljesítmény érdekében tisztán használja, de 
enyhébb szennyeződés esetén vízzel hígítható.

HASZNÁLAT
BELSŐ - Használat előtt alaposan 
porszívózza ki a belső teret.
1 - Permetezze a tisztítandó területre.
2 - Törölje le, távolítsa el a maradékot.

KÜLSŐ
1 - Permetezzük a tisztítandó területre.
2 - Kefével vagy mikroszálas ruhával dolgozza össze. 
Erősen szennyezett területek esetén ismételje meg a 
műveletet.
3 - Törölje le, távolítsa el a maradékot.

MEGJEGYZÉS: Erőteljes, makacs foltokon 
lebontja az olajat és a zsírt. Használja sugár- / 
nagynyomású mosóban a motorterekben.

G3 PRO 
MULTICLEANER
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7199-EX  78072764774



A G3 Pro Scratch Remover Liquid karceltávolító 
folyadék az "Engineered Abrasive Technology" (tervezett 
csiszoló technológia) részecskéit használva tartósan 
eltávolítja a kisebb karcolásnyomokat, amelyek a 
felületen végighaladva nem tapinthatók ki a körmével 
sem. A mélyebb karcolások megjelenése csökken. A 
folyadék könnyen eloszlatható, és ideális nagyobb 
területekre.
HASZNÁLAT 
1 - Biztosítsa, hogy a felület makulátlanul tiszta, száraz 
és hűvös legyen.
2 - Nedvesítsen G3 Pro White Applicator Waffle Pad-el.
3 - Vigyen fel egy kis mennyiséget az applikátorra.
4 - Egyenletes nyomást gyakoroljon előre-hátra 
mozdulatokkal balról jobbra, majd felfelé és lefelé.
5 - Hagyja abba, ha a karcolás eltűnt, vagy ha a festék 
kezd kifakulni. Ha tompulás jelentkezik NE PÁNIKOLJ! 
Egyszerűen használjon G3 Pro Colour Restorer-t egy 
tiszta G3 Pro Applicator Waffle Pad vagy G3 Pro All-
In-One Polish segítségével. Ez leginkább a sötétebb 
festékeknél fordulhat elő.
6 - Távolítsa el a maradékot puha, tiszta, száraz ruhával.

G3 PRO
SCRATCH REMOVER
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7164-EX  78072764793



A G3 Pro Colour Restorer színhelyreállító magas 
minőségű könnyű csiszolóanyagokat használ, hogy 
tartósan eltávolítsa az olyan kisebb hibákat, mint a 
mikrokarcolások, a könnyű oxidáció, a hologramok és 
a fakófoltok, amelyek tompulást és fakulást okoznak. 
Ezáltal a festék visszanyeri eredeti, bemutatótermi 
állapotát. A legjobb eredmény elérése érdekében 
készítse elő a felületet a G3 Pro samponnal történő 
lemosással. A G3 Pro Colour Restorer használata 
után fejezze be G3 Pro Spray Wax vagy G3 Pro 
Resin Superwax spray wax-szal a végső védelem és 
csillogás érdekében.
HASZNÁLAT 
1 - Győződjön meg róla, hogy a felületek tiszták és 
hűvösek. Enyhén nedvesítsünk meg egy G3 Pro 
White Applicator Waffle Pad-et.

2 - Vigyen fel egy kis mennyiséget a G3 Pro Colour 
Restorer-ből az applikátorra.  
3 - Egyenes előre-hátra mozdulatokkal - balról 
jobbra, majd felfelé és lefelé - végezzünk.
4 - Egyenletes nyomást gyakoroljon, és ismételje a 
kívánt felület eléréséig.
5 - Távolítsa el a maradékot puha, tiszta, száraz 
ruhával.

G3 PRO
COLOUR RESTORER
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7195-EX 78072764794



A G3 Pro All-In-One Polish multifunkciós polírozó 
számos különböző felület és bevonat állapotát állítja 
helyre, beleértve a festéket, lakkot, krómot, 
alumíniumot, műanyag lencséket és üveget. 
Használja kézzel vagy polírozó géppel a közepes és 
kisebb karcolások, örvények, hologramok, oxidáció, 
vízjelek és egyebek eltüntetésére, magas fényű 
felületet és vízlepergető réteget hagyva maga után a 
végső védelem előtt. 
HASZNÁLAT 
1 - Biztosítsa, hogy a felület makulátlanul tiszta, 
száraz és hűvös legyen.
2 - Vigye fel a felületre egy nedves G3 Pro White 
Waffle Waffle Applicator Pad vagy egy mikroszálas 
kendő segítségével.
3 - Enyhén dörzsölje be a felületet előre-hátra, fel-le 
mozgással.
4 - Hagyja megszáradni a homályos felületet
5 - Egy tiszta, száraz mikroszálas kendővel csiszolja 
fényesre a felületet.

MEGJEGYZÉS: Kézzel vagy géppel is alkalmazható.

G3 PRO
ALL-IN-ONE POLISH
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7251-EX  78072764796



A G3 Pro Super Dressing szuper tisztító eltávolítja 
a szennyeződéseket, port, piszkot, csokoládét és 
sok más makacs szennyeződést anélkül, hogy 
csúszós felületet hagyna maga után. Gyorsan 
szárad, hogy finom, "újszerű" fényt hagyjon maga 
után. Ecsettel és /vagy tiszta, száraz mikroszálas 
kendővel felhordva a G3 Pro Snow Foam vagy a 
G3 Pro Multicleaner tisztítószerrel történő tisztítás 
után motorápoló szerként használható.

HASZNÁLAT  
1 - Fújja a felületre vagy egy tiszta, száraz ruhára.
2 - Törölje fel a tisztításhoz, majd tiszta, száraz 
mikroszálas kendővel dörzsölje le, hogy 
természetes felületet hagyjon maga után.
3 - További alkalmazások növelik a fényességet, ha 
magasabb fényű felületet szeretne elérni. 

G3 PRO
SUPER DRESSING
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7201-EX  78072764786



Tartós gumiabroncs kondicionáló, amely "újszerű 
megjelenést" vagy "magas fényű" felületet biztosít. 
A G3 Pro Tyre Shine Gel könnyen alkalmazható, 
kiküszöböli a csorgás, a csepegés és a csíkok 
okozta rendetlenséget, nem tartalmaz szilikonokat 
vagy festéket, amelyek megakadályozhatják a gumi 
légzését, és megakadályozza az elszíneződést és 
a korai repedezést.

HASZNÁLAT  
1 - A gumiabroncsoknak makulátlanul tisztának és 
az optimális teljesítmény érdekében száraznak kell 
lenniük.
2 - Adjon egy kis mennyiséget egy mikroszálas 
kendőre, törölje a gumiabroncs falára, és ecsettel 
dolgozza be a felületébe.
ÚJ GUMIABRONCS KINÉZETÉRT
3 - Törölje le, mielőtt a termék megszáradna.
MAGAS FÉNYŰ CSILLOGÓ MEGJELENÉSÉRT
3 - Hagyja a terméket teljesen megszáradni indulás 
előtt, hogy elkerülje a csúszást. A fokozott 
fényesség érdekében többször is alkalmazhatja.

TIPP: Vízzel hígítva (1:1 arányban) permetezhető.

G3 PRO
TYRE SHINE GEL

20

SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7213-EX 78072764790



A G3 Pro Spray Wax viasz spray fokozza a 
felület fényességét és meghosszabbítja a 
korábban alkalmazott viaszos bevonatokat. 
Szilikonmentes, hőmérséklet-érzékeny és UV-
gátlókat tartalmaz. Nem hagy foltot a gumin és 
a műanyagokon. Használja nedves vagy 
száraz fényezésen, gélbevonatokon vagy 
lakkozott felületeken, hogy gyorsan 
visszaállítsa az "éppen viaszolt" megjelenést. 

HASZNÁLAT  
1 - Biztosítsa, hogy a felület makulátlanul 
tiszta, száraz és hűvös legyen.
2 - Fújja a felületre vagy egy tiszta, száraz 
mikroszálas kendőre.
3 - Törölje át a felületet, amíg a termék el 
nem tűnik.
4 - Száradás után ismét vigye fel, hogy 
további védőrétegeket adjon hozzá, és 
fényesre csiszolja.
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G3 PRO 

SPRAY WAX

SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7211-EX  78072764789



A G3 Pro Resin Superwax szuperviasz gyanta a 
legmagasabb minőségű szintetikus méhviaszból, 
növényi és paraffinviaszból álló, összefüggő védelmi 
rendszer, amely egy könnyen alkalmazható, koncentrált 
viasz, amely akár 4 hónapig tartó, példátlan védelmet és 
tükörfényes felületet biztosít. A viasz megvédi a 
karosszériát a mindennapos forgalomban keletkező, a 
felületen kialakuló filmrétegtől. Az egyedülálló, 
összefüggő védelmi rendszer egyesíti a paraffinviaszt 
az eloszlatáshoz, a növényi viaszt a csiszolási idő 
felgyorsításához és a kemény szintetikus méhviaszt a 
kemény mázvédelemhez.
HASZNÁLAT  
1 - Használat előtt jól rázza fel az üveget, és 
győződjön meg róla, hogy a felület makulátlanul 
tiszta, száraz és hűvös.
2 - Vigyen fel egy kis mennyiségű viaszt a G3 Pro 
Black Applicator Waffle Pad-ra.
3 - Használjon körkörös, egymást átfedő 
mozdulatokat egyenletes nyomással, elkerülve a 
műanyag szegélyeket.
4 - Hagyja, hogy felhomályosodjon, és puha, tiszta, 
száraz ruhával csiszolja tükörfényesre a felületet.
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G3 PRO

RESIN SUPERWAX

SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7166-EX 78072764784



A G3 Pro Glass Cleaner üveg tisztító egy erőteljes, 
nagy teljesítményű tisztítószer, amely az ablaktörlők 
használatakor úgy oldja fel a szennyeződéseket, a 
koszt és az útfon lévő hulladékokat, hogy nem hagy 
maszatolódást, csíkokat vagy szivárványt. Úgy 
tervezték, hogy kiváló tisztaságot biztosítson.

HASZNÁLAT  
1 - Enyhén permetezze be az összes ablakot, 
visszapillantó tükröt és jelzőfényt. 
2 - Óvatosan törölje le tiszta, száraz 
mikroszálas ruhával.
3 - Fordítsa a kendőt a tiszta oldalára, és 
csiszolja le a felületet.

G3 PRO
GLASS CLEANER
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SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7202-EX 78072764788



24G3 PRO
APPLICATOR WAFFLE PADS

A G3 Pro Applicator Waffle Pads felhordó párna 
csökkenti az erőkifejtést és növeli a hatékonyságot 
a G3 Pro termékek alkalmazásakor. Egyedi 
felületük minimalizálja a pazarlást, és biztosítja, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül a legjobb 
végeredményt érje el.

Fehér Applicator Waffle Pad:
Használja nedvesen a G3 Pro Scratch Remover 
karceltávolítóval vagy a Colour Restorer 
színhelyreállítóval előre-hátra mozdulatokkal, 
miközben egyenletes nyomást gyakorol.
Fekete Applicator Waffle Pad:
Használja a G3 Pro Resin Superwax-szal átfedő 
körkörös mozdulatokkal, miközben egyenletes 
nyomást gyakorol.

Bármelyik párna használata után, ha megfelelő 
felületet ért el, távolítsa el a maradékot, és egy 
száraz, tiszta mikroszálas kendővel polírozza le.

FIGYELEM: Használat után távolítsa el és tisztítsa 
meg a szennyeződéseket és a megszáradt 
terméket a felhordó párnákról. Soha ne használjon 
piszkos tappancsokat!

SIZE FARÉCLA CODE ART NO. 
500 ml  7167 78072706635



ÖSZ & TÉL
JÁRMŰÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
BELSŐ SÁR
Amikor nedves és sáros az idő, akkor nagy az esélye, 
hogy ez belső térbe is átkerül, ami szennyezett 
lábtérben, sárfoltokban az ajtók műanyagján és koszos 
ülésekben nyilvánul meg. A G3 Pro Multicleaner egy 
erős tisztítószer, amely hatékony a szöveteken és a 
kemény felületeken. A G3 Pro Leather Cleaner mélyen 
behatol a bőrfelületekbe, hogy segítsen felpuhítani és 
eltávolítani a szennyeződéseket. A G3 Pro Super 
Dressing könnyű tisztítószerként hat a kemény 
felületeken, miközben helyreállítja azokat.

A hideg, nedves évszak, az őszi és a téli 
időszakok pusztítást végezhetnek a jármű 
karosszériájával. Íme néhány lépés, amely 

segít a felületek ápolásában és védelmében.
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Ahogy süt a nap, a tavasz és a nyár az az évszak, 
amikor a szabadban akarsz lenni. Járművének a 

lehető legjobban kell kinéznie.  Íme néhány lépés, 
amely segít a felületek ápolásában és védelmében.

TAVASZ & NYÁR
JÁRMŰÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
ÉPPHOGY TÚL VAGYUNK A TÉLEN 
A nedves, sáros utak, valamint, hogy nincs kedvünk kint 
takarítani, nemkívánatos külsőt alakíthat ki járművének. 
Ez azt jelenti, hogy a szennyeződések makacsul 
megtapadhatnak járművén, nehezen és könnyen 
eltávolíthatók, és károsíthatják a fényezést, ha 
samponnal vagy akár csak vízzel permetezve távolítják 
el. A G3 Pro Snow Foam kíméletes a felülethez, de 
kemény a szennyeződésekkel szemben. A 
szennyeződéseket felpuhítja és felemeli a könnyű, 
biztonságos eltávolítás érdekében.  
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FÉNYES & RAGYOGÓ
Mivel a hideg, nedves hónapok 
után minden fényesebbnek és 
tisztábbnak tűnik, győződjön meg 
róla, hogy járművének 
karosszériája tükrözi-e ezt a 
változást. Tisztítsa meg a G3 Pro 
sampon-nal, majd gyorsan és 
egyszerűen vigye fel a G3 Pro 
Resin Superwaxot vagy a G3 
Pro Spray Waxot. A felület 
professzionális bemutatótermi 
fényezést kap, ahogy a tavaszi 
és nyári autózásokon és 
kirándulásokon részt vesz.

HIBÁK MEGJELENÉSE 
A téli hónapok megpróbáltatásai 
után járművén a fényezésen a 
karcolásoktól a fakulásig terjedő 
hibák keletkeznek. Ezek a 
napfényesebb napokkal jobban 
észrevehetők lesznek. Az Ön által 
választott G3 Pro RESTORE 
termékek használatával könnyedén, 
töltőanyag használata nélkül 
kezelheti a könnyű karcolásokat, a 
foltokat, a hologramokat és a 
mattodást. Ez azt jelenti, hogy a 
fényezés kijavításába fektetett 
munka tartós lesz, és a hibák nem 
fognak többszöri mosás vagy esős 
napok után újra megjelenni.

REJTETT SZENNYEZŐDÉSEK
Az útról származó szemcsék és 
szennyeződések olyan 
mikroszemcséket hagyhatnak a 
jármű felületén, amelyeket a 
samponozás egyszerűen nem ér 
el. Ezek a részecskék hosszú 
időn keresztül karcolhatják a 
karosszériát, ami tompaságot, 
foltokat, foltokat és hologramokat 
okozhat. Küzdjön ez ellen a G3 
Pro Deep Clean Clay Mitt és a 
G3 Pro Rapid Detailer 
használatával, hogy felszedje 
ezeket a mikroszemcséket.
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Kettős hatású polírozóval együtt 
használható a felületi hibák eltüntetésére. 
Ideális a kemény OE festékhez, ha a G3 
Pro D.A.-val együtt használják.

Használja kettős vagy rotációs polírozóval 
a felületi tökéletlenségek eltüntetésére. 
Ideális OE és újrafetéshez, ha a G3 Pro 
D.A.-val együtt használják.

Kettős polírozóval együtt használva 
maradéktalan, tükörfényes felületet 
kap. Ideális OE és újrafetéshez, ha 
a G3 Pro D.A.-val együtt használják.

G3 PRO
D.A. CUTTING
COMPOUND
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG, KEVÉS POR 
FESTÉKJAVÍTÓ FOLYADÉK 

TERMÉKLEÍRÁS
A G3 Pro D.A. Cutting Compound egy 
hatékony festékjavító folyadék, amely a 
Farécla exkluzív Engineered Abrasive 
Technology-t használja a felületi hibák 
gyors eltüntetésére.

G3 PRO 
FOAM 
CUTTING PAD

G3 PRO 
MICROFIBRE 
CUTTING PAD

G3 PRO FOAM 
POLISHING 
PAD

G3 PRO
D.A. FINE
POLISH
ELTÁVOLÍTJA A KISEBB HIBÁKAT 
TÜKÖRSIMA FÉNYES FELÜLET

TERMÉKLEÍRÁS
A G3 Pro D.A. Fine Polish egy könnyű 
csiszolófolyadék, amely a Farécla exkluzív 
Engineered Abrasive technológiáját 
használja a kisebb hibák eltávolítására, 
hogy tükörfényes legyen a felület.

SIZE FARÉCLA CODE   ART NO.
150 mm  7503             78072729807

SIZE FARÉCLA CODE   ART NO. 
150 mm  7504             78072729808

SIZE FARÉCLA CODE   ART NO. 
500 ml  7501              78072729802

SIZE FARÉCLA CODE   ART NO. 
150 mm  7502             78072729804

SIZE FARÉCLA CODE   ART NO. 
500 ml  7500              78072729773
1 l 7506              78072729809
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G PLUS
DUAL ACTION
POLÍROZÓGÉP

A G Plus Dual Action polírozógépet a Farécla 
saját specifikációi alapján fejlesztették ki. A lágy 
indítású motor segít csökkenteni a termék 
fröccsenését, míg a sebességstabilizálás állandó 
kimeneti sebességet biztosít a kezelő számára. 

Az ergonomikusan kialakított fogantyú jól 
illeszkedik a kezelő kezéhez, és a gép kivételesen 
kiegyensúlyozott, köszönhetően a precíziós, CNC 
megmunkálású ellensúlynak, amely minimalizálja 
a vibrációt és az ezzel járó fáradtságot.

A 15 mm-es orbitális pálya egyensúlyt teremt a 
sebesség és a rezgés között. A sok orbitális 
polírozógépnél nagyobb dőlés gyorsabb 
festékjavítást biztosít, miközben sokkal kevesebb 
vibráció éri a felhasználót, mint néhány nagyobb 
rezgésű polírozónál.

15MM DŐLÉS
A festékkorrekció sebességének kiegyensúlyozása a gép 
rezgésével.

PRECIZIÓS TERVEZÉSŰ ELLENSÚLY 
Minimalizálja a vibrációt és az ezzel járó fáradtságot.

KÖNNYŰ SÚLY
Mindössze 2,6 kg, csökkentve az izomfáradtságot.

SEBESSÉGJELZŐ
Lehetővé teszi, hogy az optimális teljesítmény érdekében az 
ajánlott vágósebességgel csiszoljon.

HÁTLAP TARTOZÉK
A többlyukú 123 mm-es hátlap elősegíti a levegő áramlását, 
hogy segítsen fenntartani az alacsony polírozási hőmérsékletet.

FARÉCLA CODE   ART NO. 
GPT202 (EU plug)  78072729810 
GPT203 (UK plug) 66261133036



Az Ön márkakereskedője: 
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/
ww.farecla.com

SAINT-GOBAIN MÁRKA




