
Kojelautojen ja vinyylipin-
tojen elvyttäjä, kaikkien 
nahka- ja muoviosien 
kiillottaja.

Elvyttävä suihke kaikille 
ajoneuvon koville pinnoille, pois lukien 
lasi- ja peltipinnat. Kirkastaa ja puhdis-
taa sekä palauttaa alkuperäisen kiillon.

Kirkastava Cockpitspray

Ääriolosuhteisiin kehitet-
ty jokaiselle autonomis-
tajalle tärkein yleisöljy.

Korkealuokkainen yleis-
öljy — voitelee, irrottaa, 

suojaa ja puhdistaa. Toimii sekä arkti-
sessa kylmyydessä että sademetsän 
kuumuudessa.

PTFE pitoinen Multioil

Aseesi taistelussa hau-
rastumista ja ikääntymis-
tä vastaan.

Erinomaisen tehokas suo-
ja- ja voiteluaine kaikille 

kumi-, nahka- ja muoviosille. Estää tii-
visteiden jäätymisen ja haurastumisen.

Likaa hylkivä Siliconspray

Pro: Tehokkaat kaksipuo-
leiset puhdistuspyyhkeet. 
Karhea puoli lian nopeaan 
poistamiseen ja sileä puoli 
jäljelle jäävän lian pyyhki-
miseen. Pienessä purkissa 
kumpikin puoli on sileä.

Soveltuu erinomaisesti käsien, työka-
lujen ja erilaisten pintojen puhdistami-
seen kotona, autossa, mökillä, verstais-
sa ja työkohteissa esim. urakoitsijoille 
missä vettä ei ole saatavilla. Desinfioi: 
Tuote sisältää ainutlaatuista lisäainetta 
joka tappaa bakteereja kuten: MRSA, 
Listeria, koli yms.

Puhdistuspyyhkeet yksi- ja 
kaksipuoleisena

Syväpuhdistava pesuai-
ne, joka jättää kiiltävän 
pinnan

Muodostaa vettähylkivän, 
suojaavan ja kiiltävän 

pinnan. Vahashampoo tuoksuu miellyt-
tävältä ja sisältää Carnauba-vahaa sekä 
pinta-aktiivisia aineita. Vahashampoo 
ylläpitää vahapintaa ja pidentää sen 
kestoa. Poistaa lian tehokkaasti.

Syväpuhdistava
Vahashampoo

Helppokäyttöinen auto-
vaha kaikille maalipinnoil-
le. Pitkäkestoinen ja syvä 
kiilto!

Kestovaha muodostaa 
erittäin syvän kiillon kaikkien ajoneuvo-
jen maalipinnoille. Sopii myös metal-
lihohto sekä kromipinnoille. Vaha on 
helppokäyttöinen ja sisältää ainesosia, 
jotka puhdistavat ja elvyttävät maalipin-
toja. Kestovaha on kehitetty Pohjoisen 
vaativiin olosuhteisiin ja kestää hyvin 
sään kuluttavaa vaikutusta ja suojaa 
myös UV-säteiltä.

Korkeakiiltoinen
PTFE Kestovaha

Br 270 ml/ Nto 200 ml

Br 270 ml/ Nto 200 ml

300 ml

Iso
75kpl kaksipuoleisia 

puhdistuspyyhkeitä / 
195 x 266 mm.

Pieni
50kpl puhdistuspyyh-
keitä / 156 x 213 mm.

Br 270 ml/ Nto 200 ml

500 ml
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Ajoneuvonhoidon ylivoimaa jo 
vuodesta 1966

Näin totesi taannoin taksimies asiakkaalleen liikenne-
valoissa, kun asiakas rohkeni kysäistä kirkkaiden lasien 
salaisuutta. ’Car Evi:llä nämä on hoidettu, ja lisämuka-
vuutena vielä raikas tuoksu - se on sitä ajoneuvonhoi-
don ylivoimaa jo vuodesta -66’.

Arvon asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Olette 
todistamassa suomalaisen ajoneuvonhoidon uutta 
tulemista. Nyt sitä meinaan saa ja kohta monesta paik-
kaa, nimittäin Car Evi -ajoneuvonhoitotuotteita.

Klassikko vuodelta 1966 
ja legenda jo syntyes-
sään! Car Evi -lasinpe-
suspray, saatavilla kah-
dessa eri koossa.

Kotimainen erikoistehostettu ikku-
naspray, joka poistaa kuran, tiesuolan, 
pien ja hyönteiset. Puhdistaa tehok-
kaasti myös pölyn ja tupakansavun yms. 
aiheuttamat autolasien sisäpuoliset 
epäpuhtaudet ja jättää raikkaan tuok-
sun. Tuote toimii luotettavasti myös 
pakkasessa.

Erikoistehostettu
Auton lasien puhdistusaine

Erikoistehostettu raik-
kaan tuoksuinen tuulila-
sinpesuneste neljän litran 
nokallisessa kannussa.

Ammattiautoilijoiden 
testaama lasinpesuneste puhdistaa 
tuulilasin tehokkaasti. Kannun mukana 
tulee nokka, jolla kaataminen sujuu 
ilman loiskeita ympäri moottoritilaa. 
Sopii myös pyyhkijänsulkien puhdista-
miseen.

Tuulilasinpesuneste

Kaikkien lukkojen paras 
kaveri. Tinkimätön tais-
telija toimivien lukkojen 
puolesta.

Kotimainen lukkosula, 
joka sulattaa, voitelee ja suojaa lukot. 
Pidentää lukkojen käyttöikää ja paran-
taa niiden toimivuutta ympärivuotisesti. 
Voitelee aina -60C° asteeseen asti.

Lukkosula

Br 55 ml/ Nto 40 ml

4 litraa

Iso
Br 520 ml/ Nto 400 ml

Pieni
Br 110 ml/ Nto 75 ml
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