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FARÉCLA
G360 - SZUPERGYORS RENDSZER
G360 Folyamatábra

G360 Szupergyors polírozószer 

G360 Szupergyors finom polírozószer  

G360 készletek

G3 - POLÍROZÓ ANYAG VÁLASZTÉK
G3 Vegyületek

G3 Fényesség fokozó

G3 Viasz prémium folyadékvédelem  

G3 Normál minőségű paszta

G-MATT Korszerű matt folyadék

G3 PRO Gyorstisztító

POLÍROZÓ ESZKÖZÖK
Polírozó szivacsok

Bárány gyapjú

Felfogók és adapterek 

Tisztító kendők

Adagoló

Tisztítókefe

Zsírtalanító és polírozó törlőkendők

GÉPEK
G Plus Elektromos forgó polírozógép  

AC Delco mini polírozó

https://corvinustoolskft.hu/
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FARÉCLA

FARÉCLA
A Farécla vegyületek a legmodernebb R&D 
létesítményben tudósok által kifejlesztett 
Engineered Abrasive Technology technológiát 
használják. Kizárólag a legmagasabb minőségű 
nyersanyagokat használjuk annak biztosítására, 
hogy a megmunkált részecskék gyorsan, 
hatékonyan és tartósan eltávolítsák a hibákat, 
karcolásokat, csiszolási nyomokat, örvényeket,
hologramokat és az oxidációt.

JEGYZET:

A megfelelő gépi sebesség, minimális termék és 
nyomásmentesítés kulcsfontosságú az optimális eredmények 
eléréséhez. Tisztítsa rendszeresen a G Mop Super High Cut 
Padot egy G Plus tisztítókefével

1. LÉPÉS: Előpolírozás 2. LÉPÉS: Polírozás 3. lépés: Tükrösítés (opció)

P1500 csiszolási nyomok eltávolítása Távolítsa el a folyamatnyomokat - 
örvényeket és hologramokat Fokozza a fényesség mélységét

G360 szupergyors 
Polírozószer(1 liter) 
78072700162

G360 szupergyors 
Finom polírozószer (1 liter) 
7872700138

G360 szupergyors 
Polírozószer(1 liter) 
78072700162

G Mop Super
High Cut Pad (150 mm) 
78072700153

G Mop hajlékony sárga 
polírozó szivacs (150 
mm) 78072700152

G Mop rugalmas fekete 
befejező hab (150 mm) 
78072700156

• P1500 csiszolási nyomok
megszüntetése

• P3000 használata szükségtelen
• Előkészíti a második fázisú polírozást

• Megszünteti a hologramokat
• Eltávolítja az örvénynyomokat
• Kiváló fényes felületet biztosít

• Ideális sötétebb felületekhez G360
vegyület után
•Eltávolítja az örvénynyomokat
•Javított mély fényű felületet biztosít

Csupán kis 
mennyiség 
szükséges

Előpolírozás 1500 f/p - 
enyhe nyomás   
Polírozás 900 f/p - 
nincs nyomás 

Csupán kis 
mennyiség 
szükséges

900 -1300 
fordulat / 
perc

Tisztára 
törlés

Csupán kis 
mennyiség 
szükséges

800 -1100 
fordulat / 
perc

Tisztára 
törlés

FC-3 FC-3
Használat közben rendszeresen öblítse le a párnát
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https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-compound-p104051.html?parent=10613
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-super-high-cut-pad-6-150mm-12-dbcsomag-p104074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-yellow-compounding-foam-2-db-6-150mm-flexible-12-dbcsomag-p104078.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-compound-p104051.html?parent=10613
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-finis-p104052.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-black-finishing-foam-flexible-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p108727.html


G360 SUPER GYORS POLÍROZÓSZER
• Nem szükséges P3000 csiszolás - egy folyamatot kihagy és pénzt takaríthat meg
• Szupergyors művelet - véglegesen eltávolítja a P1500 csiszolási nyomokat
• Használat közben átlátszó - látható a karcolások eltávolítása
• Csúszástechnika - nagyszerű kezelés a gyors polírozáshoz
• Vízmentes folyamat

Méret
1 kg

Farécla kód

SFC101

Cikkszám

78072700162

Csom.egység

6 palack

G360 SUPER GYORS FINOM POLÍROZÓSZER
• Ultra fényes felület
• Ideális sötét színekhez (az 1. és 2. lépés után )
• Eltávolítja a karcokat a fényesség fokozásával
• Átlátszó használatban - látható a fényesség fokozódása
• Minimális törlés - korlátozott érintkezés a felülettel

Méret

1 ltr

Farécla kód

SFF101
Cikkszám.

78072700138

Csom.egység

6 palack

G360 SZUPERGYORS POLÍROZÓ KÉSZLET
Csom.egységKészlet tartalma

G360 szupergyors polírozószer 1 kg

G Mop 6 ”Super High Cut Pad (1 párna)
G Mop 6 ”rugalmas sárga összetételű hab (1 párna) 

Folyamatkalauz (A3)

Cikkszám

78072700160
4

Farecla kód 
KT3001

G360 SZUPERGYORS FINOM POLÍROZÓ 
KÉSZLET

Csom.egységKészlet tartalma

G360 szupergyors finom polírozószer 1 ltr
G Mop 6 ”rugalmas befejező hab (1 párna)  

G Plus befejező kendő (1 mikroszálas kendő) 

Folyamatkalauz (A3)

Cikkszám

78072700161
4

Farecla kód 
KT3006

P3000
NEM SZÜKSÉGES
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https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-compound-p104051.html?parent=10613
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-compound-p104051.html?parent=10613
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-finis-p104052.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-finis-p104052.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-compound-p104053.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-compound-p104053.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-compound-p104053.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-finish-p104054.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-finish-p104054.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-finish-p104054.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-compound-p104051.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g360-super-fast-finis-p104052.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-compound-p104053.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-keszlet-farecla-g360-super-fast-finish-p104054.html


FARÉCLA

G3 PRÉMIUM POLÍROZÓ ANYAG

500 g
1 kg

G3P506

G3P101
78072700172

78072700146

• Minden típusú festékhez használható
• Hosszan tartó, erőteljes polírozás az 1. szakaszhoz: POLÍROZÁS(900-1300 fordulat / perc)
• Könnyű és biztonságos használat - minimális húzás, foltosodás, porosodás, porzás vagy

fröccsenés
• Rendkívül könnyen és gyorsan törölhető

• Kiváló fényes felület, különösen a G Mop befejező szivaccsal a 2. szakaszban: FINOM

POLÍROZÁS (800 - 1100 fordulat / perc)

Méret                      Farécla kód           Cikkszá                 Csom.egység
12 palack

6 palack

G3 KORSZERŰ FOLYÉKONY 
POLÍROZÓ ANYAG
• Sokoldalú, friss és pácolt festékeken egyaránt használható
• Eltávolítja a P1500 csiszolópapír nyomokat töltőanyagok használata nélkül
• A jobb vágási művelet felgyorsítja a folyamatot
• Használat közben kevesebb vízre van szükség, ami csökkenti a tisztítási időt

1 liter AG3-1400

Méret Farécla kód             Cikkszám.

78072708715

Csom.egység

6 palack

G3 FINOM MAGASFÉNYŰ            
POLÍROZÓ ANYAG
• Gyorsan eltávolítja a P3000 vagy finomabb csiszolási nyomokat
• Az örvények és a hologramok végleg megszűnnek
• Visszaállítja az enyhén oxidált festéket és a fénytelen felületeket
• Használja kézzel (G Plus mikroszálas törlőkendő) vagy géppel
• Könnyű tisztítás, minimális fröccsenés vagy por

500 g

1 kg

G3F501

G3F101

Cikkszám

78072700143

78072700141

Csom.egység

12 palack

6 palack

G3 FÉNYESSÉG FOKOZÓ

500 g
1 kg

G3G501

G3G101
78072700145

78072700144

• Gyorsan hozzáadja a ragyogást, nincs szükség újbóli alkalmazásra, időt és
pénzt takarítva meg

• Elrejti az apró örvényeket és hologramokat minden festék rendszerből a hibátlan
felület biztosítása érdekében

• Tartós és víztaszító bevonat, amely lehetővé teszi a friss festék lélegzését

Méret Farécla kód          Cikkszám Csom.egység 
12 palack

6 palack
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Méret Farécla kód

https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-premium-abrasive-compound-05-liter-p104055.html?parent=10614
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-premium-abrasive-compound-1-liter-p104056.html?parent=10614
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-premium-abrasive-compound-1-liter-p104056.html?parent=10614
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-premium-abrasive-compound-1-liter-p104056.html?parent=10614
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-premium-abrasive-compound-05-liter-p104055.html?parent=10614
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-advanced-liquid-compound-1-liter-p104057.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-advanced-liquid-compound-1-liter-p104057.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-advanced-liquid-compound-1-liter-p104057.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-fine-finishing-compound-05-liter-p104058.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-fine-finishing-compound-05-liter-p104058.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-fine-finishing-compound-1-liter-p104059.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-fine-finishing-compound-1-liter-p104059.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-fine-finishing-compound-1-liter-p104059.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-glaze-gloss-enhancer-1-liter-p104061.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-glaze-gloss-enhancer-1-liter-p104061.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-glaze-gloss-enhancer-1-liter-p104061.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-glaze-gloss-enhancer-05-liter-p104060.html?parent=10614
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-glaze-gloss-enhancer-05-liter-p104060.html?parent=10614


G3 WAX PREMIUM FOLYÉKONY 
VÉDŐBEVONÓ
• Kiváló fényes felületet biztosít minden típusú teljesen kikeményedett festéknél
• Könnyen szétterül, védőbevonatot biztosít, amely nem szárad ki, gyorsan fényesedik
• Használja géppel vagy kézzel
• Hosszan tartó védelem - akár 3 hónap

500 g
1 liter

G3W501

G3W106

Cikkszám

78072700147
78072708713

Csom.egység

12 palack

6 palack

G3 NORMÁL POLÍRPASZTA
• Gyors tartós eredmény - nincs töltőanyag
• Megbízható polírozás, eltávolítva a P1500 vagy finomabb csiszolási nyomokat
• Magasfényű rendszer a G3 Prémium polírozóanyaggal együtt használva,
a sötét színek fokozott fényessége érdekében

• Szilikonmentes - 100% festékbiztos
• Használja kézzel (G Plus mikroszálas törlőkendő) vagy géppel

250 g

400 g

3 kg

G3-250/24

G3-400

G3-3000

78072709133

78072700140

78072700139

Csom.egység

24 flakon

12 flakon

4 doboz

G6 GYORS POLÍRPASZTA
• Gyors tartós eredmény - nincs töltőanyag
• Kiválóan használható levegőn szárított, két komponensű festék

rendszerekhez
• Kiválóan alkalmas OEM festékfelületek felújítására
• Ideális keményebb festéshez - agresszív polírozás

400 g

3 kg

Méret Farécla kód

G6-400

G6-3000/4

Cikkszám

78072700173
78072708711

Csom.egység

12 flakon

4 doboz

G-MATT KORSZERŰ ALAPOZÓ FOLYADÉK

500 ml AGMATT-500

• Egyenletes matt felületet biztosít
• Nem szennyezi a díszléceket és a burkolatokat
• Tisztítószert tartalmaz a viasz és szennyeződés rétegek eltávolításához

Méret  Farécla kód               Cikkszám

78072700182

Csom.egység

24 palack
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Méret Farécla kód

Méret Farécla kód Cikkszám

https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-regular-grade-paste-250-g-p104064.html?parent=10614
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-wax-premium-liquid-protection-05-liter-p104062.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-wax-premium-liquid-protection-05-liter-p104062.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-wax-premium-liquid-protection-1-liter-p104063.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-wax-premium-liquid-protection-1-liter-p104063.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-wax-premium-liquid-protection-1-liter-p104063.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-regular-grade-paste-400-g-p104065.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-regular-grade-paste-3-kg-p104066.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-regular-grade-paste-3-kg-p104066.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g6-rapid-grande-paste-compound-400-g-p104067.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g6-rapid-grande-paste-compound-3-kg-p104068.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g6-rapid-grande-paste-compound-3-kg-p104068.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g-matt-advenced-flatting-liquid-500-ml-p104069.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g-matt-advenced-flatting-liquid-500-ml-p104069.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g-matt-advenced-flatting-liquid-500-ml-p104069.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g3-regular-grade-paste-3-kg-p104066.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-farecla-g6-rapid-grande-paste-compound-3-kg-p104068.html


FARÉCLA

G3 PRO GYORS MÉLYTISZTÍTÓ
• Gyors tisztítószer karosszériához, gumihoz, műanyaghoz és krómhoz

• Rendszeres használata megakadályozza a szennyeződések bevonódását a festékbe

• Nem távolítja el a tömítőanyagokat és a viaszokat

• Eltávolítja a madármeszet, nedvet, port és ujjlenyomatokat

500 ml 7193 78072700134

Csom.egység

6 palack

G MOP SUPER HIGH SZIVACS
• Rendkívül gyors polírozás a P1500 -tól
• Ajánlott 1. lépés a G360 polírozószerrel való használatra
• A hab és a tervezett szálak hibridje hűvösen tartja a paneleket, és jelentősen
csökkenti az ellenállást, javítva a könnyű használatot

• Kiváló kezelhetőség és rugalmasság, könnyen csúszik a felszíni kontúrokon
• Kiváló tartósság

Méret

3 ” / 75 mm

6 ” / 150 mm

Farécla kód

GMC350

GMC650

Cikkszám

78072708948
78072700153

Csom.egység

3 db/csomag x 6 

1 db/csomag x 12

G MOP HIGH HAB
• Kiváló polírozás és gyors, kiváló fényesítés
• Nyitott cellás szerkezet „száraz felhasználásra”
• Kiváló tartósság

3 ” / 75 mm

6 ” / 150 mm

Farécla kód

GMC309

GMC618

Cikkszám

78072700180

78072708716

Csom.egység

3 db/csomag x 6 

2 db/csomag x12

G MOP SÁRGA POLÍROZÓ HAB

3 ” / 75 mm

6 ” / 150 mm - rugalmas 

6” / 150 mm

8 ” / 200 mm

GMC312

GMC624

GMC612

GMC812

• Kiváló polírozás és fényesítés
• Nedves vagy száraz polírozó szerekkel használható
• GMC624 / 78072700152 - Kiváló kezelhetőség és rugalmasság könnyen

csúszik a felszíni kontúron

78072700149

78072700152

78072700151
78072708718

Csom.egység

5 db/csomag x 6 

2 db/csomag x 12 

2 db/csomag x 12 

1 db/csomag x12
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Méret Farécla kód Cikkszám

Méret

Méret Farécla kód Cikkszám

https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-melytisztito-farecla-g3-pro-rapid-detailer-500-ml-p104070.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-melytisztito-farecla-g3-pro-rapid-detailer-500-ml-p104070.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-super-high-cut-pad-3-db-3-75mm-6-dbcsomag-p104073.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-super-high-cut-pad-6-150mm-12-dbcsomag-p104074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-super-high-cut-pad-6-150mm-12-dbcsomag-p104074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-super-high-cut-pad-6-150mm-12-dbcsomag-p104074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-paszta-melytisztito-farecla-g3-pro-rapid-detailer-500-ml-p104070.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-high-cut-foam-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p104076.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-high-cut-foam-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p104076.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-high-cut-foam-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p104076.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-high-cut-foam-3-db-3-75mm-6-dbcsomag-p104075.html?parent=10615
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-yellow-compounding-foam-5-db-3-75mm-6-dbcsomag-p104077.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-yellow-compounding-foam-2-db-6-150mm-flexible-12-dbcsomag-p104078.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-yellow-compounding-foam-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p104079.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-yellow-compounding-foam-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p104079.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-yellow-compounding-foam-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p104079.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-yellow-compounding-foam-8-200mm-12-dbcsomag-p104080.html


G MOP FEKETE TÜKRÖSÍTŐ SZIVACS

3 ” / 75 mm

6 ” / 150 mm - rugalmas 

6” / 150 mm

8 ” / 200 mm

GMF301

GMF624

GMF601

GMF801

• Puha, nyitott cellaszerkezet
• Könnyű polírozás, fényes felület
• GMF624 / 78072700156 - Kiváló kezelhetőség és rugalmasság,

könnyen csúszik a felszíni kontúrok felett

78072700154
78072700156

78072700155
78072700177

Csom.egység

5 db/csomag x 6

2 db/csomag x 12

2 db/csomag x 12

1 db/csomag x 12

G MOP SODROTT GYAPJÚ 
POLÍROZÓ KORONG
• 100% tiszta, 4 rétegű, sodrott gyapjú
• Kitűnő hatékonyság

Méret
8 ”(egyoldalas)

8 ”(kétoldalas)

Farécla kód

GMW811

GMW816

Cikkszám

78072700175
78072700174

Csom.egység

1 db/csomag x12

1 db/csomag x12

G MOP BÁRÁNYGYAPJÚ 
POLÍROZÓ KORONG

3 ” / 75 mm

6 ” / 150 mm

8 ” / 200 mm

• Száraz felhasználású vegyületek
• Jó vágás, finomabb felület, mint a Twisted Wool

GML301

GML601

GML801

Cikkszám

78072700157

78072700158

78072700176

Csom.egység

5 db/csomag x 6

1 db/csomag x12

1 db/csomag x12

FA
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Méret Farécla kód Cikkszám

Méret Farécla kód

https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-black-finishing-foam-5-db-3-75mm-6-dbcsomag-p104081.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-black-finishing-foam-flexible-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p108727.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-black-finishing-foam-flexible-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p108727.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-black-finishing-foam-2-db-6-150mm-12-dbcsomag-p108728.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-szivacs-farecla-g-mop-black-finishing-foam-8-200mm-12-dbcsomag-p108729.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-gyapju-korong-farecla-g-mop-twisted-wool-compound-pads-8200mm-single-sided-12-dbcsomag-p104082.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-gyapju-korong-farecla-g-mop-twisted-wool-compound-pads-8200mm-double-sided-12-dbcsomag-p104083.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-gyapju-korong-farecla-g-mop-twisted-wool-compound-pads-8200mm-double-sided-12-dbcsomag-p104083.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-baranyszor-korong-farecla-g-mop-lambs-wool-pads-5-db-3-75mm-6-dbcsomag-p104084.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-baranyszor-korong-farecla-g-mop-lambs-wool-pads-6-150mm-12-dbcsomag-p104085.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-baranyszor-korong-farecla-g-mop-lambs-wool-pads-6-150mm-12-dbcsomag-p104085.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozo-baranyszor-korong-farecla-g-mop-lambs-wool-pads-8-200mm-12-dbcsomag-p104086.html


FARÉCLA

G MOP RUGALMAS FELFOGÓ
• 14 mm -es menet 6 ”-os korongokhoz
• 5/8 ” - os menet 8” korongokhoz

6 ” / 150 mm

8 ” / 200 mm

Farécla kód

GMB146

GMB858

Cikkszám

78072700148

78072709129

Csom.egység

1 db/csomag x6

1 db/csomag x6

G MOP ADAPTER
• Kétoldalas korongokhoz
• 14 mm -es menet

GMA014

Cikkszám

78072700181

Csom.egység

1 db

G PLUSZ MIKROSZÁLAS 
TÖRLŐKENDŐ
• Szöszmentes, 400 mm x 400 mm mikroszálas kendő
• Él nélküli a karcolások elkerülése érdekében
• Mosógépben akár 100 -szor mosható
• Nagyon magas nedvszívó képesség

Méret

400 x 400 mm

Farécla kód

FC-3

Cikkszám

78072700136

Csom.egység

3 db/csomag x12FA
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Méret

Farécla kód

https://corvinustoolskft.hu/termekek/felfogotanyer-rugalmas-farecla-g-mop-flexibile-back-plate-6-150mm-6-dbcsomag-p104087.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/felfogotanyer-rugalmas-farecla-g-mop-flexibile-back-plate-6-150mm-6-dbcsomag-p104087.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/felfogotanyer-rugalmas-farecla-g-mop-flexibile-back-plate-6-150mm-6-dbcsomag-p104087.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/felfogotanyer-rugalmas-farecla-g-mop-flexibile-back-plate-8-200mm-6-dbcsomag-p108730.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/adapter-farecla-g-mop-bolt-m14-p104088.html?parent=10796
https://corvinustoolskft.hu/termekek/adapter-farecla-g-mop-bolt-m14-p104088.html?parent=10796
https://corvinustoolskft.hu/termekek/adapter-farecla-g-mop-bolt-m14-p104088.html?parent=10796
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokendo-farecla-g-plus-finishing-cloths-3-db-400-x-400mm-12-dbcsomag-p104089.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokendo-farecla-g-plus-finishing-cloths-3-db-400-x-400mm-12-dbcsomag-p104089.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokendo-farecla-g-plus-finishing-cloths-3-db-400-x-400mm-12-dbcsomag-p104089.html


G PLUS SZÓRÓFELYES PERMETEZŐ
• Egyenletes eloszlást biztosít
• Biztosítja a tiszta vízellátást a szennyeződés minimalizálása érdekében
• Minden permetezhető folyadékkal használható

600 ml WSB

Cikkszám

78072700142

Csom.egység

25 palack

G PLUSZ TISZTÍTÓKEFE

Minden koronghoz 1090005 78072700135

• A korongok gyors és egyszerű tisztításához, ha polírozógépen használják
• Eltávolítja a maradványokat, megszáradt polírozóanyagokat és egyéb
szennyeződéseket,hogy a következő munkád ne károsodjon

• Oldja el a habcellák dugulását, hogy ne csökkenjen a polírozás hatása és

ne legyen fényvesztés

Méret Farécla kód Cikkszám Csom.egység

20 db

G PLUSZ ZSÍRTALANÍTÓ KENDŐ

580 mm x 530 mm 1050200/1

• Eltávolítja az összes szennyeződést festés előtt, ideális oldószeres és
vízbázisú zsírtalanító szerekhez, anélkül, hogy megkarcolná a felületet
• Erős és nagy nedvszívó képességű, nem tapad és nem bolyhosodik

78072710927

Csom.egység

100 db

G PLUSZ POLÍROZÓ TÖRLŐKENDŐ
• Többcélú törlőkendő, ideális szennyeződés, máz és polírozás eltávolítására
gyorsan és egyszerűen, anélkül, hogy megkarcolná a felületet.

• A törlőkendők nagy nedvszívó képességűek és oldószerállóak.

580 mm x 530 mm

Méret Farécla kód

1050100/1

Cikkszám

78072710926

Csom.egység

100 db
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Méret Farécla kód

Méret Farécla kód Cikkszám

https://corvinustoolskft.hu/termekek/permetezo-farecla-g-plus-spray-bottle-600ml-p104090.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/permetezo-farecla-g-plus-spray-bottle-600ml-p104090.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/permetezo-farecla-g-plus-spray-bottle-600ml-p104090.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokefe-farecla-g-plus-spurring-brush-20-dbcsomag-p104091.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokefe-farecla-g-plus-spurring-brush-20-dbcsomag-p104091.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokefe-farecla-g-plus-spurring-brush-20-dbcsomag-p104091.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/torlokendo-zsirtalanito-farecla-g-plus-degrasing-wipes-p104092.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/torlokendo-zsirtalanito-farecla-g-plus-degrasing-wipes-p104092.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/torlokendo-zsirtalanito-farecla-g-plus-degrasing-wipes-p104092.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokendo-polirozo-farecla-g-plus-polishing-wipes-p104093.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokendo-polirozo-farecla-g-plus-polishing-wipes-p104093.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/tisztitokendo-polirozo-farecla-g-plus-polishing-wipes-p104093.html


FARÉCLA

G PLUSZ ELEKTROMOS 
POLÍROZÓGÉP

Könnyű
(2,2 kg)

Erős / Nagy 
nyomaték

Sebesség 
700-2500 f/ p

EU

• Könnyű, mégis erős
• Nagyon széles sebességtartomány
• Alacsony rezgés
• Hosszú tápkábel
• Bármilyen 6 ”és 8” -os G Mop koronggal használható
• M14-es csatlakozó

Forgó 220-240 V ~
(50/60Hz)

Sokoldalú, 
5m TápkábelMéret

150 mm 

Farécla kód

GPT002

Cikkszám

78072700159

Csom.egység

1 db

AC DELCO
MINI POLÍRÓZÓGÉP
A 75 mm -es akkus mini polírozó sokoldalú könnyű gép, ideális 
SMART javítási munkákhoz.

Az opcionális oldalsó fogantyú 2 lehetséges pozícióval 
rendelkezik a könnyű használat érdekében. a készüléket 
töltővel, tartalék akkumulátorral, hordtáskával, gyapjú- és 
habszivacs polírozó korongokkal, 2 tépőzáras felfogóval és 
csiszolópapírral szállítjuk.

• Hosszú akkumulátor -élettartam
• Tartalék szénkefékkel szállítjuk
• Lítium-ion akkumulátorok
• Ideális kis területek polírozásához

Méret Farécla kód

FG-MINIPOL-ADV

Cikkszám

78072700137

Csom.egység

1 db3 ” / 75 mm
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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/

https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozogep-farecla-g-plus-p104071.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozogep-farecla-g-plus-p104071.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozogep-farecla-g-plus-p104071.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozogep-mini-farecla-ac-delco-p104072.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozogep-mini-farecla-ac-delco-p104072.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/polirozogep-mini-farecla-ac-delco-p104072.html
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