HISTORIEN VÅR
Det som begynte for over hundre år siden
som enkel møbelpolish-produksjon i
garasjen til grunnlegger Frank Meguiar
Jr, er nå blitt ledet av fire generasjoner
Meguiar. Frank Meguiar Jr. hadde nok
ikke i sine villeste drømmer kunnet
forestille seg utviklingen gjennom 100 år.
Meguiar’s Inc. er i dag en verdens-leder
innen bilpleie og er stolte over å tilby
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neste generasjon produkter, verktøy og
tilbehør til seriøse bilentusiaster. Vi
tilstreber å sette en helt ny standard for
kvalitet og ytelse i bransjen.
Fra første flaske med møbelpolish har
Frank
Meguiar
Jr.
bygget
sin
forretningsvirksomhet på kvalitetsprodukter og en forståelse av kundenes

behov. I dag har Meguiar’s varige og
sterke forhold til seriøse bilentusiaster
over hele verden, skapt en tillit og respekt
som overgår produktene og omfatter hele
livsstilen rundt bilhobby.
Hele tiden har familien vært dedikert til
å levere produkter og bygge relasjoner
som gleder og forener bilentusiaster og
profesjonelle over hele verden.
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ULTIMATE ALL
WHEEL CLEANER

BUG & TAR
REMOVER

CARPET AND FABRIC
RE-FRESHER

Aktiv gele fjerner alt bremsestøv.

Profesjonell kraftfull teknologi, som
ikke skader klarlakken.

Fjerner raskt og effektivt, selv den
mest ubehagelige og vonde lukt, fra
sigarett – og piperøyk, kjæledyrs
etterlatenskaper & mer.

Produktet får lilla farge i prosessen
med fjerning av bremsestøvet. Meget
kraftfull men skader ikke felger. Fri for
syre og er pH balansert. Pålitelig til
alle typer felg!
Meguiar`s nr G180124 | 710 ml
Panvulk varenr. 911 013 | 249,-

Tøff mot fjerning av insekter og
annen overflate forurensning,
skånsom mot lakk og alle eksteriør
detaljer.
En kraftfull skumrens som løsner - og
fjerner fastsittende insekter.
Meguiar`s nr G180515 | 425 g
Panvulk varenr: 911039 | 154,-
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Sørger for at bilen din lukter friskt &
rent til enhver tid.Etterlater en
behagelig nybil lukt.
Meguiar`s nr G180724 | 710 ml
Panvulk varenr. 911 284 | 187,-

ULTIMATE
WATERLESS
WASH & WAX
Har du ikke vann? Ikke noe problem!
Vask bilen & voks bilen din trygt
overalt UTEN VANN!
Mer effektivt enn Detailer, vår water
spot free formula fjerner skitt uten
riper!
Meguiar`s nr G3626 | 768 ml
Panvulk varenr: 911 254 | 314,-

Annet tilbehør, se side 29

HVA ER

NYTT?
HOT SHINE™
REFLECT

MULTI PURPOSE
CLEANER™

Danner et dypt, svart, vått utseende.
Du ser bare glansen når lys treffer
dekkene dine og du får frem en unik,»
gnistrende» glans.

Dette produktet ble opprinnelig laget
for det profesjonelle markedet.

Ny teknologi reflekterer lys og skaper
«gnistrende» glans. Gir dekkene et
dypt, svart, vått utseende som varer i
flere uker.
Meguiar`s nr G18715 | 425 ml
Panvulk varenr: 911 255 | 193,-

Et renseprodukt som fjerner skitt som
ikke lar seg fjerne med såpe og vann
og kan brukes på skikkelig møkkete
overflater, som hjulkasser, på tekstiler,
gummi og plast.
Meguiar`s nr G180224 | 710 ml
Panvulk varenr: 911 283 | 261,-

WASH PLUS
Superkonsentrert formula for
maksimum rensing.
Skånsom nok til en vanlig bilvask +
fjerner enkelt veiskitt, asfaltflekker etc.
Sparer tid! Påføres direkte på
vaskehansken- Ingen bøtte er
nødvendig!
Meguiar`s nr G25024 | 710 ml
Panvulk varenr: 911 282 | 266,-

Annet tilbehør, se side 29

ULTIMATE
LEATHER BALM
Et unikt og førsteklasses skinn balsam,
renser, mykner og beskytter i en enkel
operasjon.
Produktformelen inneholder naturlige
ingredienser for å oppnå den ultimate
skinnpleie.
Meguiar`s nr G18905 | 160 g
Panvulk varenr: 911 232 | 333,-
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SKINNENDE BLANK BIL I

5 STEG
1 VASK
Vask bilen med vann og en egnet bilshampo med gode
smussløsende egenskaper. Vanlige vaskemidler kan
tørke ut lakken og gjøre at all glans og shine forsvinner.
Alle produktene fra Meguiar`s er skånsomme mot
miljøet.

2 RENS/KLARGJØRING

Urenheter på lakkoverflaten må fjernes før du polerer
og vokser. Det gjør du med Quick Clay Starter Kit.
Den mest effektive måten å fjerne lakkskader under
overflaten på (oksidasjon, mindre riper og swirls), er
å bruke en høyeffektiv rens som Meguiar’s Ultimate
Compound.

3 POLISH (VALGFRITT)

Meguiar’s Deep Crystal Polish eller Ultimate Polish –
Step 2, anbefales spesielt til mørke biler og ved matt
lakk, for å fremkalle maksimal glans, dybde og
fargegjengivelse.
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4 VOKS/BESKYTTELSE

For å beskytte og oppnå en strålende glans
i lakken, bør du bare bruke kvalitetsvoks som
Meguiar’s Gold Class Carnauba Plus Wax,
Ultimate Wax
eller NXT Generation
Tech Wax 2.0.

5 VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold fjerner forurensning
på overflaten, som fugleskitt, kvae o.l., før det
fester seg og etser i lakken. Regelmessig
håndvask av bilen er det viktigste vedlikeholdet
av bilens lakk.

STEG 1

VASK
Mange tror at vask og rengjøring er det samme, men det er
det ikke. Vask skal fjerne løse partikler, veistøv, fugleskitt og
annen fersk skitt. Rengjøring kommer vi tilbake til.

Når du skal vaske bilen er det viktig å bruke en shampo med
gode smussløsende egenskaper. Noen bruker oppvaskmiddel.
Det skal du ikke gjøre. Årsaken er at den er utviklet for å løse
opp fett og fjerner all beskyttelse fra lakken. Den etterlater
en knusktørr overflate fri for beskyttende voks, silikoner og
polymerer. Dette gjør lakken ekstra utsatt og setter fart på
oksideringsprosessen.

Alle shampoene fra Meguiar`s har nøytral ph, er effektive,
men skånsomme mot lakken. De vil også bidra til å øke glansen
og beskyttelsen av alle typer lakk.
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ULTIMATE WASH
& WAX

NXT GENERATION™
CAR WASH

Tradisjonelle «Wash & Wax»produkter skummer vanligvis lite, og
gir lite glans og beskyttelse, men ikke
nå lenger! Meguiar’s® hybrid-blanding
av premium carnauba voks og
syntetiske polymerer gir beskyttelse
og glans mens du vasker.

Vår mest effektive syntetiske,
polymerbaserte shampo, løsner selv
den tøffeste skitt, forurensning og
veistøv uten å fjerne voksen.
pH-balansert formula fjerner effektivt
rester av hardt vann og gir en flekkfri
finish. Meget drøy i bruk.

Meguiar`s nr G17748 | 1,42 ltr
Panvulk varenr: 911 233 | 267,-

Meguiar`s nr G12664 | 1,9 ltr
Panvulk varenr: 911 058 | 249-

Meguiar`s nr G17716 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 256 | 197,-
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Meguiar`s nr G12619 | 532 ml
Panvulk varenr: 911 057 | 151,-

GOLD CLASS™ CAR
WASH SHAMPOO
AND CONDITIONER
En luksuriøs og høytskummende
bilvask som gir en glatt og glansfull
finish uten å fjerne voksen. Produktet
har i tillegg en balsameffekt som
styrker lakken og gir en glatt og
vann-avvisende overflate som
reduserer tørketiden.
Meguiar`s nr G7164 | 1,9 ltr
Panvulk varenr: 911 027 | 307,Meguiar`s nr G7116 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 026 | 192,-

WASH PLUS
Superkonsentrert formula for
maksimum rensing.
Skånsom nok til en vanlig bilvask +
fjerner enkelt veiskitt, asfaltflekker etc.
Sparer tid! Påføres direkte på
vaskehansken- Ingen bøtte er
nødvendig!
Meguiar`s nr G25024 | 710 ml
Panvulk varenr: 911 282 | 266,-

Annet tilbehør, se side 29

ULTIMATE
WATERLESS
WASH & WAX
Har du ikke vann? Ikke noe problem!
Vask bilen & voks bilen din trygt
overalt UTEN VANN!
Mer effektivt enn Detailer, vår water
spot free formula fjerner skitt uten
riper!
Meguiar`s nr G3626 | 768 ml
Panvulk varenr: 911 254 | 314,-

Annet tilbehør, se side 29

GRIT GUARD

YELLOW BUCKET

Legges i bunnen av vaskebøtten.
Sørger for at skitt, sand og andre løse
partikler holder seg nederst i bøtten
og ikke blir med opp når du skyller
vaskehansken eller svampen. På
denne måten får du en skånsom og
ripefri vask av ditt kjøretøy.

Plastbøtte (Grit Guard kjøpes separat)
Meguiar`s nr RG203 | 19 ltr
Panvulk varenr: 911 220 | 195,-

Annet tilbehør, se side 29

Meguiar`s nr X303
Panvulk varenr: 911 210 | 195,-

Annet tilbehør, se side 29
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STEG 2

RENS/KLARGJORING
Rengjøring har som oppgave å fjerne smuss, forurensninger
og urenheter som ikke blir borte ved vanlig vask. Dette kan
være urenheter og forurensninger på lakkens overflate eller
de kan ligge dypere i lakken. Etter at bilen er vasket bør du
dra fingertuppene over lakken. Da vil du trolig kjenne at det
sitter små nupper og urenheter på lakken. Dette er asfaltrester,
flyverust og annen forurensning som du ikke klarer å fjerne
med vanlig vask. Spesielt utsatt er vertikale flater på nedre
halvdel av kjøretøyet.
Meguiars Quick Clay Detailing System inneholder alt du
trenger for å fjerne nuppene og urenhetene som ikke forsvant
etter at du vasket bilen. Du benytter den medfølgende
syntetiske leiren, klemmer denne ut til en ganske flat ”kake”
og arbeider frem og tilbake på de aktuelle områdene på
bilen. Du vil nå oppleve at urenhetene løsner og fanges opp
i leiren. På emballasjen kan du lese en detaljert bruksanvisning
for produktet.
Urenheter som sitter dypere nede i lakken fjernes med en
lakkrens. Meguiar`s har flere forskjellige typer avhengig av
hvor kraftig rens det er nødvendig å benytte. De som selger
Meguiar`s kan gi deg råd og hjelp i valg av produkt.
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FORURENSING PÅ OVERFLATEN
FERSK
FUGLESKITT

STØV

KVAE

INDUSTRIELT TRAFIKKNEDFALL
FILM

OVERSPRAY

KLARLAKK
FARGE
GRUNNING
KAROSSERI

ETSING FRA
Forurensning
fra
RIPER
OKSIDERING
SUR NEDBØR
industri, kvae, nedfall
fra planter og trær
samt kalk fra fugleskitt
oppdages lett ved
å
KLARLAKK
dra fingertuppene lett
over lakken etter vask
og tørk. Ujevnheter og
FARGE
rester kan fjernes med
Meguiar’s Quick Clay
GRUNNING
eller Bug and Tar
Remover/Insekt og
KAROSSERI
Asfalt-fjerner.

SKADER UNDER OVERFLATEN
Mindre svakheter som
oksidering, misfarging,
mindre merker, riper
og skrammer kan
forsiktig fjernes med
Meguiar’s Scratch X
eller Deep Crystal Step
1 Lakkrens. Dette vil gi
en plettfri finish før
polering.

MISFARGING

BUG & TAR
REMOVER
Profesjonell kraftfull teknologi, som
ikke skader klarlakken.
Tøff mot fjerning av insekter og annen
overflate forurensning, skånsom mot
lakk og alle eksteriør detaljer.
En kraftfull skumrens som løsner - og
fjerner fastsittende insekter.
Meguiar`s nr G180515 | 425 g
Panvulk varenr: 911 039 | 154,-

SCRATCHX® 2.0
Fjerner enkelt lettere riper, skrammer
og virvler.Meguiar’s eksklusive
Microscopic Diminishing Abrasive
Technology (MDAT) med forbedret
skjærekant, fjerner overflateskader og
fremmer farge og klarhet i lakken.
ScratchX er ikke et produkt som bare
legger seg over og skjuler skaden og
skrubber heller ikke moderne
lakk-overflater.
Meguiar`s nr G10307 | 207 ml
Panvulk varenr: 911 018 | 241,-
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QUIK CLAY
STARTER KIT
Leire, kvae, overspray, asfalt og industrielt nedfall er bare noe av det som
fester seg til lakkoverflaten og gjør den
ujevn og matt. Meguiar’s Quik Clay
Detailing System vil raskt, enkelt og
sikkert gjenopprette den glassklare
finishen. Polering og voksing tar halve
tiden og med et mye bedre resultat
KIT innhold: 473ml Quik Detailer,
50g leire.
Meguiar`s nr G1116
Panvulk varenr: 911 040 | 379,-
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SMOOTH
SURFACE™ CLAY
KIT

SMOOTH
SURFACE™ CLAY
BAR REPLACEMENT

STEP 1
DEEP CRYSTAL®
PAINT CLEANER

Alt du trenger for å lage en glatt, jevn
glassaktig lakkoverflate. Gjør voksing
enklere og varer lenger.

Vår nye løse leire gjør det enkelt for deg
å bytte ut bare leiren fra settet. Vår leire
er uten slipemidler, og fjerner skånsomt
og enkelt overspray og alle typer
overflate-forurensning som du kjenner
som nupper i lakken. Leveres med en
praktisk oppbevarings-boks. Bruk alltid
en Spray Detailer sammen med leira. Vi
anbefaler vår Meguiar’s Quik Detailer.

Vår lakkrens sliper ikke, og er
ytterligere forbedret for å gi enda
sterkere resultat uten kjemisk lukt.
Den fjerner skånsomt vei-skitt,
forurensning, lettere oksidering,
virvler, lettere riper og skrammer og
fornyer ødelagt og matt overflate.
Klargjør alle lakktyper for polering og
voksing.

Meguiar`s nr G1001 | 50 g
Panvulk varenr: 911 221 | 218,-

Meguiar`s nr A3016 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 044 | 197,-

Innholder to 80 gr. clay bars,
473 ml Quick Detailer & Supreme Shine
Mikrofiber klut.
Meguiar`s nr G1016
Panvulk varenr: 911 041 | 598,-

ULTIMATE COMPOUND
Meguiar’s® har revolusjonert kombinasjonen av
rubbing og polering med Ultimate Compound.
Vår nye slipeteknologi fjerner raskt oksidasjon,
misfarging, merker fra fugleskitt og andre
skader under overflaten, og polerer den
speilblank. Ulik tradisjonelle produkter som
renser overflaten, er vårt produkt trygt på
klarlakk og gir en klar finish fri for riper, virvler
og ujevnheter. Enten man jobber for hånd eller
bruker vår DA-Poleringsmaskin, er Ultimate
Compund det perfekte valget for å klargjøre
lakken for din Meguiar’s favorittvoks.
Meguiar`s nr G17216 | 450 ml
Panvulk varenrr: 911 230 | 244,-
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STEG 3 OG 4

POLISH/VOKS/
BESKYTTELSE
Polish bruker vi for å få frem glansen, dybden og fargen i
lakken. Akkurat som med en diamant, vil vi at den skal være
så blank og skinnende som mulig.
Når bilen er vasket, renset og polert, vil vi gjerne at resultatet
skal vare så lenge som mulig. Til dette bruker vi voks. Voksen
beskytter lakken mot smuss og forurensning og bidrar til at
skitten ikke fester seg så lett. I tillegg blir bilen mye enklere
å holde ren.
Meguiar`s anbefaler at du polerer og vokser bilen minst to
ganger i året i tillegg til jevnlig vask med en god bilshampo.
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GOLD CLASS™ CARNAUBA
PLUS PREMIUM WAX

DEEP CRYSTAL®
POLISH

ULTIMATE
POLISH™

Meguiar ‘s Gold Class ®™ Carnauba Plus
poleringsvoks gir en sterk og langvarig beskyttelse av bilen din. Ny formula med blanding av
premium carnauba pluss beskyttende polymerer
gir fantastiske resultater. Denne unike formelen
fjerner fine swirls, og gjør lakken briljant reflekterende. Lett å påføre og ta av, og etterlater ingen
rester. Kan påføres både for hånd eller med en
Dual Action poleringsmaskin.

En ren og rik polish som er spesielt
utviklet for å skape en blendende
og dyp glans, ved å behandle
lakken og tilføre næring. Det er
dette trinnet som gir bilen et
ekstraordinært utseende.

Polish som brukes for å få frem den
virkelig dype glansen i lakken.
Inneholder polerende oljer som gir
næring til lakken. Fjerner små swirls
og er siste trinn før voksing av lakken.

Meguiar`s nr A3116 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 046 | 205,-

Meguiar`s nr G19216 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 236 | 239,-

Meguiar`s nr G7016 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 006 | 375,-
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ULTIMATE
FAST FINISH

ULTIMATE
QUIK WAX®

NXT GENERATION™
TECH WAX 2.0

Dette er vår mest avanserte syntetiske
voks og som varer lengst. Gir en
vannavvisende overflate. «Thin-film»
teknologi som er brukervennlig og
kan påføres i fult sollys. Leveres med
påføringspad og microfiberklut.

Den enkleste og mest ultimate måten
å vokse billakken på. Beskytter lakken
et helt år, og ingen polering er
nødvendig for å oppnå perfekt
resultat.
Suprime Shine mikrofiber klut er
inkludert i pakken.

Meguiar`s nr G18216 | Liquid 473 ml
Panvulk varenr: 911 235 | 592,-

Meguiar`s nr G18309 | 252 ml
Panvulk varenr: 911 280 | 395,-

Meguiar’s® Hydrophobic Polymer
Technology™ er nå også tilgjengelig i
Spray Wax. Ultimate Quik Wax er den
perfekte løsning for vedlikehold av
lakkbeskyttelsen mellom voksing.
Denne nye teknologien kan til og
med påføres i direkte sollys, og
etterlater ingen hvite rester på plast
og trim-detaljer. Bare spray på og tørk
av. Den vannavstøtende beskyttelsen
varer i ukevis.

NXT GENERATION TECH WAX 2.0 med
Hydrophobic Polymer Technology™, er
et vitenskapelig gjennombrudd som gir
en utrolig dyp glans i lakken, intensiv
farge og wet-look shine. «Hydrophobic»
betyr vannskrekk, og denne vannavstøtende effekten gjør at vannet bare
perler av på lakken. Denne
poleringsvoksen gir en uovertruffen
beskyttelse mot oksidasjon, korrosjon,
UV-stråling og slitasje på lakken.

Meguiar`s nr G17516 | 450 ml
Panvulk varenr: 911 226 | 202,-

Meguiar`s nr G12718 | 532 ml
Panvulk varenr: 911 054 | 458,-

ULTIMATE WAX

Meguiar`s nr G18211 | Paste 414 ml
Panvulk varenr: 911 003 | 551,-
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DEEP CRYSTAL®
CARNAUBA WAX
For å bevare og beskytte den flotte
glansen skapt i trinn 1 og 2, påføres
lakken et ekstra beskyttende lag. Deep
Crystal Carnauba Wax skaper en
langtidsvirkende høyglansbeskyttelse
med en vakker vannperlende effekt.
Meguiar`s nr A2216 | 473 ml
Varenr: 911 048 | 205,-

CLEANER WAX
Cleaner Wax er vår mest allsidige en-trinns
voks spesielt utviklet for å gi iøynefallende
resultater på et minimum av tid. En enkel
påføring renser skånsomt lettere
oksidering og flekker, forsterker fargen
med polerende næring og etterlater et
varig, beskyttende lag av voks. Et utmerket
valg for biler som brukes mye.
Meguiar`s nr A1216 | Paste 311 g
Panvulk varenr: 911 004 | 226,Meguiar`s nr A1214 | Liquid 473 ml		
Panvulk varenr: 911 000 | 234,-
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STEG 5

VEDLIKEHOLD
Når bilen din er vasket, rengjort, polert og vokset, er det viktig
å vedlikeholde lakken mellom poleringsintervallene. Enten
bilen blir brukt mye eller lite er den konstant utsatt for
forurensning og påvirkes av miljøet. Alle typer av forurensning
fester seg til bilen og kan over tid skade lakken. I tillegg
utsettes lakken for vegsalt, industriutslipp og UV-stråler. Lakken
er under konstant angrep og må derfor beskyttes.

Meguiar`s har utviklet en rekke produkter som skal hjelpe deg
og som gjør jobben enklere. Dette er produkter som du
sprayer på og tørker av og som legger igjen et tynt beskyttende
lag og som forbedrer glans og finish. Disse produktene tetter
gapet mellom vask og polering.
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ULTIMATE
QUIK WAX™

ULTIMATE QUIK
DETAILER®

Meguiar’s® Hydrophobic Polymer
Technology™ er nå også tilgjengelig i Spray
Wax. Ultimate Quik Wax er den perfekte
løsning for vedlikehold av lakk-beskyttelsen
mellom voksing. Denne nye teknologien
kan til og med påføres i direkte sollys, og
etterlater ingen hvite rester på plast og
trimdetaljer. Bare spray på og tørk av. Så
enkelt og raskt kan du vokse bilen din på få
minutter! Den vannavstøtende beskyttelsen
varer i ukevis.

En meget avansert «spray på og tørk
av» detailer. Gir veldig dyp glans,
tilfører ekstra beskyttelse og har
utrolig vannavstøtende egenskaper.

Meguiar`s nr G17516 | 450 ml
Panvulk varenr: 911 226 | 202,-

Meguiar`s nr G14422 | 650 ml
Panvulk varenr: 911 033 | 302,-

QUIK DETAILER®
Forsterker glansen og bekytter lakken
mellom poleringsintervallene. Kan
brukes når som helst og hvor som
helst for å fjerne fersk forurensning før
de angriper lakken. Bare spray på og
tørk av med vår microfiberklut eller
bomullshåndkle. Ideelt produkt for en
rask gjenoppfriskning av alle typer
lakk. Fjerner skitt og søle uten å lage
riper og sikrer at bilen alltid ser
perfekt ut.
Meguiar`s nr A3316 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 024 | 158,-
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DEKK OG FELG
Nest etter selve bilen og den utvendige lakkfargen, er
sannsynligvis felg & dekkpakken det mest særpregede
karaktertrekk på en bil. Det som tidligere var begrenset til
lakk, krom og aluminium, har ekspandert i et mangfold av
utførelser fra produsenter, som kontinuerlig etterstreber topp
design og materialvalg. I tillegg tilbyr også bilprodusentene
diverse felg- og dekkpakker.
Uansett felg og dekk utførelser fra 3-delte, smidde felger
levert etter spesialbestilling, sølvfelger med klarlakk eller
pyntefelger i krom, har Meguiar`s de rette kvalitetsproduktene
til rens, polish, samt Hot Rims Felgpolerings verktøy. Produkter
som gjør alt for å få felgene til å ta seg best mulig ut.
Meguiar`s tilbyr produkter som Hot Shine og Endurance
dekkdressing for også å få dekkene til å ta seg best mulig ut.
I tillegg til det estetiske, beskytter dekkdressingen mot at
dekkene blir brune og for tidlig aldring.
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HOT RIMS™
WHEEL & TIRE
CLEANER

ULTIMATE
ALL WHEEL
CLEANER

Navnet sier alt! Denne felgrensen
skiller seg fra alle andre når det
gjelder fjerning av bremsestøv,
asfalt, støv etc. Et kraftig
penetrerende og nøytraliserende
middel bryter ned og løser opp
skitten. Kan brukes på alle typer
felger.

En virkningsfull gele løser opp
bremsstøv. Endrer farge til fiolett når
den løsner bremsestøvet. Tøff mot
bremsstøv og veiskitt, men skader
ikke hjulene.

Meguiar`s nr G9524 | 710 ml
Panvulk varenr: 911 012 | 195,-

HOT SHINE™
REFLECT

ENDURANCE®
TIRE GEL

Danner et dypt, svart, vått utseende.
Du ser bare glansen når lys treffer
dekkene dine og du får frem en unik,»
gnistrende» glans.

Endurance fortsetter å være favoritten
til entusiastene. Unik formel stopper
misfarging av dekkene og gir dem en
mettet og dyp svart glans. Denne
gummifornyeren gir meget langvarig
dekk-beskyttelse. Endurance er
tyktflytende, påføres med svamp og
er meget drøy i bruk.

Inneholder ikke syre og er pH
balansert. Trygg/sikker for alle dekk
og felg overflater.

Ny teknologi reflekterer lys og skaper
«gnistrende» glans. Gir dekkene et
dypt, svart, vått utseende som varer i
flere uker.

Meguiar`s nr G180124 | 710 ml
Panvulk varenr: 911 013 | 249,-

Meguiar`s nr G18715 | 425ml
Panvulk varenr: 911 255 | 193,-

Meguiar`s nr G7516 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 020 | 208,-
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TYRE DRESSING
APPLICATOR PAD
Meguiar’s Tyre Dressing Applicator
Pad er ergonomisk utformet for enkel
og presis påføring av gummifornyer.
Myk skum-pad med feste, holder
hendene rene. Leveres med
beskyttende lokk, som sikrer ren
lagring.
Meguiar`s nr X3090
Panvulk varenr: 911 077 | 146,-
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ULTRA-SAFE
WHEEL SPOKE
BRUSH
Felgbørste som fjerner alt av støv og
skitt fra både hjul og felger. Fleksibel
bust og sikkerhetstupp forhindrer
riper. Bøyelig for enkel rengjøring på
baksiden av felgen
Meguiar`s nr X1160
Panvulk varenr: 911 089 | 218,-

INTERIOR
Fordi at Meguiar`s er mest kjent for polish og voks, betyr det
ikke at vi har glemt innsiden av bilen. Meguiar`s har utviklet
et stort og betydelig sortiment av produkter for rens,
gjenoppfriskning og beskyttelse av interiøret i bilen din.
Hvis du starter med Meguiar`s Interior Detailer, kan du raskt
og effektivt friske opp alle flater på innsiden av bilen og
etterlate et grundig renset utseende.
For å følge opp med å tilføre glans og beskyttelse av vinyl
og gummidetaljer, har Meguiar`s en linje av beskyttende
produkter som gjør jobben. Meguiar`s Ultimate Black vil gi
«nytt liv» til enhver flate i gummi og plast som ser falmet og/
eller stygg ut.
Over til noe av det beste når det gjelder luksusfølelse.
Meguiar`s Leather Cleaner & Conditioner er nr. 1 i bransjen!
Våre skinnprodukter er perfekte til å vedlikeholde utseende
og «godfølelsen» hva gjelder bilens detaljer i skinn.
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QUIK INTERIOR
DETAILER™

NATURAL SHINE
PROTECTANT

Enkel og rask til rens og beskyttelse
av alle interiøroverflater. Bevarer
utseendet til både plastikk, vinyl, lær,
gummi, metall og AV-utstyr. Ikke
smørende eller klissete, men
etterlater et naturlig utseende og
frisk duft etter bruk.

Gir nytt liv og naturlig glans til alle
vinyl-, plast- og gummioverflater.
Etter en påføring får du tilbake det
originale utseendet. Ønsker du å øke
glansen og dybden ytterligere,
gjentar du behandlingen. Natural
Shine renser og fjerner samtidig skitt
og støv som ellers kan bleke og
misfarge overflaten.

Meguiar`s nr G13616 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 031 | 171,Store wipes som ikke loer.
Meguiar`s nr G13600 | 25 wipes
Panvulk varenr: 911 260 | 139,-
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Meguiar`s nr G4116 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 008 | 192,-

GOLD CLASS™ RICH
LEATHER CLEANER &
CONDITIONER

LEATHER & VINYL
CLEANER®

Renser, tilfører næring og beskytter
skinnseter i en operasjon. Inneholder
Aloe Vera som bidrar til å beholde
skinnet mykt og smidig. UV-beskyttelse for å unngå falming og aldring
Gjenoppretter original farge og
utseende og etterlater en fettfri finish.

Meguiar’s Leather & Vinyl Cleaner er
en hurtig løsning til å rengjøre alle lær
og vinyl overflater. Uten noen sterke
kjemikalier, som fjerner lærets
naturlige livsforlengende oljer fjerner
denne flekker og skitt i overflaten, og
samtidig gir nytt liv og glød.

Meguiar`s nr G17914 | 400 ml
Panvulk varenr: 911 015 | 211,-

Meguiar`s nr G18516 | 473 ml
Varenr: 911 250 | 184,-

Meguiar`s nr G10900 | 25 wipes
Panvulk varenr: 911 262 | 139,-

ULTIMATE
LEATHER BALM

WHOLE CAR
AIR RE-FRESHER

MULTI PURPOSE
CLEANER™

Et unikt og førsteklasses skinn balsam,
renser, mykner og beskytter i en enkel
operasjon.

Det første lukteliminerings-systemet for
hele bilen. Fjerner umiddelbart lukter
permanent på molekylærnivå helt inn i
viftesystemet og etterlater seg en nybil
lukt.

Dette produktet ble opprinnelig
laget for det profesjonelle
markedet.

Produktformelen inneholder naturlige
ingredienser for å oppnå den ultimate
skinnpleie.
Meguiar`s nr G18905 | 160 g
Panvulk varenr: 911 232 | 333,-

Meguiar`s nr G16402 |
nybillukt 71 g
Panvulk varenr: 911 247 | 216,Meguiar`s nr G16502 |
citrus 71 g
Panvulk varenr: 911 248 | 224,-

Et renseprodukt som fjerner skitt
som ikke lar seg fjerne med såpe og
vann og kan brukes på skikkelig
møkkete overflater, som hjulkasser,
på tekstiler, gummi og plast.
Meguiar`s nr G180224 | 710 ml
Panvulk varenr: 911 245 | 267,-
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CARPET & INTERIOR
CLEANER

ODOR ELIMINATOR

Fjerner effektivt og sikkert flekker på
matter, tepper, vinyl, setetrekk,
bilbelter, mm. Fjerner såvel olje- som
vannbaserte flekker uten misfarging
eller skader. Etterlater seg ikke spor
og er miljø- og hudvennlig.

Ny forbedret formula! Fjerner uønsket
lukt permanent fra tepper, setetrekk og
øvrig interiør. En rask spray og du
eliminerer lukt fra sigaretter, matrester,
kjæledyr, svette, mugg etc. Luften blir
ren og frisk uten å virke parfymert.

Meguiar`s nr G9416 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 022 | 138,-

Meguiar`s nr G2316 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 029 | 149,-
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ANDRE

OVERFLATER
Bilpleie ender alltid opp med de spesielle detaljene. Nå som
du har fått tilbake glansen og beskyttet lakken din, hva gjør
du med alle de ulakkerte flatene, slik som vinyl, frontlykter
og glass. Meguiar`s hjelper deg med dette også.
Meguiar`s Ultimate Black vil gi «nytt liv» til enhver flate i gummi
og plast som ser falmet og/eller stygg ut. Den spesielle formula
på produktet gjør at det fine resultatet vil motstå kraftige
regnbyger og maskinvask, uten å etterlate stygge, svarte
striper langs sidene på bilen.
Har du forresten lagt merke til de gule og dunkle frontlysene
du møter på kjøreturene dine? Det er fordi frontlysene er
utsatt for ytre og indre forringelse fra UV stråler, små skader/
riper og fra søle og skitt fra veibanen. Lyktene trenger derfor
også oppmerksomhet og behandling. Meguiar`s komplette
linje for en vedlikehold/fornyelse kan gjenskape selv de mest
oksiderte og gulnede frontlykter. Våre produkter kan beskytte
frontlykter fra å oksidere i det hele tatt, fra starten av.
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ULTIMATE BLACK
PLASTIC RESTORER
LOTION
Shine og beskyttelse som varer og
varer! Den ultimate, langvarige
UV-beskyttelse og glans til interiør
og eksteriør plast- og vinylflater.
Tørker raskt og er ikke fet. Tåler vask
og regn på trim uten at det blir
striper. Sikrer effektivt at vinyl- og
plastdetaljer får sin opprinnelige
farge tilbake.
Meguiar`s nr G15812 | 355 ml
Panvulk varenr: 911 234 | 179,-
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HEADLIGHT RESTORATION KIT
Gjenoppretter klarhet til matte, oksiderte, gulnede og lettere ripete
lykteglass og annen klar plast. Gulnede lykteglass gjør at bilen din ser
eldre ut enn den er, og gir en lavere verdi på bruktmarkedet.
Det reduserer også sikten på nattestid, og reduserer sikkerheten
generelt. Dette to-trinns kittet leveres med en eksklusiv poleringspad
som gjør deg i stand til å få tilbake lyktenes klarhet på en rask og
trygg måte, ved å bruke din egen elektriske drill. Det følger også
med sandpapir med 4 nivåer for grovhet som legger grunnlaget for
poleringsresultatet. Headlight Restoration Kit kan også brukes på
vindskjermer, båt- og flyvinduer, cabriolet-vinduer og til og med på
aquarium.
Meguiar`s nr G1900K | 296 ml
Panvulk varenr: 911 228 | 608,-

HEAVY DUTY HEADLIGHT
RESTORATION KIT
Du oppnår et profesjonelt resultat, med fjerning av
oksidering, kondens og gulnethet i frontlyktene. Det
er nødvendig med tilgang til en drill, for maks effekt.
Beskytter mot re-oksidering i 12 måneder.
Meguiar`s nr G2980 | 296 ml
Panvulk varenr: 911 281 | 795,-

ENGINE CLEAN

ENGINE DRESSING

Meguiar’s® Engine Clean er entusiastens
valg for sikker og effektiv motorvask.
Frisk lukt og nedbrytbar formula, som
raskt løsner skitt, sot og fett også på de
stedene det er vanskeligst å komme til
under panseret. Kan trygt brukes både
på gummi og plast og vil garantert ikke
forringe slanger og koblinger. Meguiar’s
Engine Clean er den enkle måten å få
motorrommet til å se nyvasket ut.

Meguiar’s® Engine Dressing er den
trygge og enkle løsningen for å få de
ulike materialene i motorrommet til å
ta seg best mulig ut. Fettfri formel gir
et utseende med dyp og fin glans,
som også sikrer langtidsbeskyttelse av
plast, gummi og slanger. Beskytt og
vedlikehold alt under panseret med
Meguiar’s Engine Dressing.

Meguiar`s nr G14816 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 222 | 174,-

Meguiar`s nr G17316 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 223 | 189,-

CONVERTIBLE &
CABRIOLET CLEANER

CONVERTIBLE
& CABRIOLET
WEATHERPROOFER

Meguiar’s® Convertible & Cabriolet
Cleaner sikrer rask, effektiv og enkel
rens av canvas, tekstil, mohair og vinyl
topper. Denne spesialrensen fjerner
trygt urenheter og misfarging etter
hardt vann, fugleskitt, olje og lignende
uten å tørke ut cabriolet-taket.
Meguiar’s Convertible & Cabriolet
Cleaner renser flekker fra jordslag og
gir en klarere overflate, som gjør at
din cabriolet-top blir som ny igjen.

Beskytt og bevar din cabriolet-top med
Meguiar’s® Convertible & Cabriolet
Weatherproofer. Dette spesialproduktet gir en beskyttende og
langvarig hinne mot UV-stråler, sur
nedbør, fugleskitt, misfarging med mer.
Spesielt utviklet til bruk på canvas,
tekstil, mohair og vinyl topper.
Sikrere at din cabriolet-top holder seg
som ny.

Meguiar`s nr G2016 | 473 ml
Panvulk varenr: 911 224 | 192,-

Meguiar`s nr G2112 | 500 ml
Panvulk varenr: 911 225 | 239,-
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PLASTX™ CLEAR
PLASTIC
CLEANER & POLISH

MEGUIAR̀ S PERFECT
CLARITY GLASS
CLEANER

Rens og polering av alle typer
transparente plastflater. Gir hurtig
klar sikt både på myke og harde
plastflater. Fjerner lettere
oksidasjon, overflateforurensning,
små riper og hindrer kjemisk
nedbryting av plastmaterialet. Det
oppnås vannavvisende egenskaper
og langtidsbeskyttelse. Ikke giftig.

Meget effektiv rengjøring som gir
perfekt, stripefri klarhet. Fjerner
trafikk-film, røyk, skitt, insekter, kvae
og annen forurensning. Kan trygt
brukes på sotede ruter og er
ammoniakk-fri.

Meguiar`s nr G12310 | 296 ml
Panvulk varenr: 911 042 | 179,-

30

Meguiar`s nr G8224 | 710 ml
Panvulk varenr: 911 244 | 174,-

GLASS
POLISH COMPOUND

GLASS
SEALANT

Dyprenser glass & fjerner flekker etter
vann. Forbedrer sikten og gjør glasset
glatt. Fjerner fastsittende urenheter
som vanlige glass renser ikke fjerner.
Fjerner forurensning, oljeaktige rester
og fast sittende skitt. Tar bort vann
flekker og merker etter
vinduspussere. Den perfekte
forberedelsen til behandlingen som
etterfølges med varenr. 911252 Glass
Sealant.

En svært gjennomsiktig polymer
formula gjør at glasset avviser vann
Avviser vann ved å lage en usynlig
barriere. Oljeaktige rester og veiskitt
er enklere å fjerne fra glass etter
behandlingen. Ekstremt gjennomsiktig. Forbedrer veisikten betydelig
ved kjøring i regnvær. En grå
påføringsvamp følger med pakken.
Bruk først G8408 Glass Polish
Compound til å rense glasset.

Meguiar`s nr G8408 | 236 ml
Panvulk varenr: 911 251 | 192,-

Meguiar`s nr G8504 | 118 ml
Panvulk varenr: 911 252 | 164,-

NXT GENERATION™
ALL METAL POLYSH
Renser, polerer og beskytter alle
felger, krom luftinntak, eksosrør av
rustfritt stål og ventildeksler. Gir en
flott finish også på aluminium, sølv,
kobber, messing og alle andre blanke
overflater. Meguiar’s MDAT-teknologi
fjerner skånsomt oksidasjon,
anløpning og rust raskere uten
vanlige tøffe slipemidler. Antikorrosjonsmiddel gir holdbarhet og
beskyttelse.
Meguiar`s nr G13005 | 150 ml
Panvulk varenr: 911 062 | 215,-
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TILBEHOR
Har du noen gang hørt setningen, «det rette verktøyet til
jobben» Meguiar`s sortiment av tilbehør bidrar til at produkter
til lakk, dekk & felg og interiør yter maksimalt når det brukes
sammen med tilbehør av høyeste kvalitet.
Mikrofiberkluter varierer i kvalitet! Meguiar`s Supreme Shine
mikrofiberklut holder en høyere kvalitet enn de fleste av våre
konkurrenters produkter, og gjør at polering og voksing går
som en lek.
Hvis du er klar for neste skritt og går fra polering for hånd og
opp til polering med maskin, har Meguiar`s to typer å velge
i for å oppnå et profesjonelt resultat. Ved å benytte Meguiar`s
DA Power System eller MT300 DA Polisher vil du oppnå et
perfekt og plettfritt resultat, som ikke kan oppnås med
håndpolering. Vi garanterer at du vil bli fornøyd med
resultatet, det være seg nybegynnere og profesjonelle
bilpleiere.
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MEGUIAR’S DUAL
ACTION POLISHER

DA POWER SYSTEM
TOOL

TILBEHØR FOR DA
POWER SYSTEM

MICROFIBER
WASH MITT

Meguiar’s Dual Action Polisher minsker
drastisk tiden det tar å jobbe med lakkrens,
polish og voks-produkter. Dette er en meget
effektiv og stillegående maskin, som det er
trygt å jobbe med da den er både roterende
og ossilerende. Ny oppgradert versjon v2
med bl.a. Cruise Control og ny
gummiledning. 1800 - 6800 OPM, det mest
allsidige hastighetsområdet i sin klasse.
Leveres med festeplate til pad og praktisk
Meguiar’s Canvas bag.

Med Meguiar`s nye patenterte DA
Power System, får du et perfekt
resultat.
Poleringsenheten monteres på en
vanlig drill, 1.500 - 2.500 rpms, (ikke
batteridrill)
Sett deretter på riktig poleringspad,
velg produkt og start jobben. Med DA
Power System gjør du jobben raskt og
effektivt uten å slite deg ut. Leveres
med en stk polishingpad.

Lakkrenspad for DA Power System (2-pack)

Ny og forbedret vaskehanske,
som trekker til seg og samler
skitten i mikrofiberet. Den
supermyke vaskehansken sikrer
skånsom vask og kan vaskes i
maskin.

Meguiar`s nr MT310
Panvulk varenr: 911 270 | 3990,-

Meguiar`s nr G3500INT
Panvulk varenr: 911 202 | 767,-
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Meguiar`s nr G3507INT
Panvulk varenr: 911 203 | 369,Polishingpad for DA Power System (2-pack)
Meguiar`s nr G3508INT
Panvulk varenr: 911 204 | 369,Waxingpad for DA Power System (2-pack)
Meguiar`s nr G3509INT
Panvulk varenr: 911 205 | 369,-

Meguiar`s nr X3002
Panvulk varenr:
911 096 | 202,-

WATER MAGNET®
DRYING TOWEL

SUPREME SHINE™
MICROFIBER
TOWELS

Dette ekstra store (70x55cm)
mikrofiber håndkleet absorberer 3
ganger mer vann enn vanlige
håndkler. Er skånsom mot lakken og
vil redusere tiden det tar å tørke bilen.
Kan vaskes i maskin.
Meguiar`s nr X2000
Panvulk varenr: 911 087 | 260,-

SOFT FOAM
APPLICATOR PAD

SOFT BUFF™ 2.0
BUFFING PADS

Poleringsklut i vaskbar microfiber av
meget høy kvalitet. Absorberingsevne
uten sidestykke, egner seg til
skånsom fjerning av alle våre
produkter. Kan vaskes i maskin.
Bruk IKKE tøymykner.

Påføringssvamp for vask, rens og
polering av lakk, felger, dekk, interiør
og vinduer. Kan vaskes i maskin.

Softbuff Foam Cutting Pad

Meguiar`s nr X2020
Panvulk varenr: 911 083 | 128,-

Meguiar`s nr R3060826 | 4-pack
Panvulk varenr: 911 091 | 58,-

3-pack Meguiar`s nr X2020
Panvulk varenr: 911 076 | 265,-

Meguiar`s nr X307 | Enkel
Panvulk varenr: 911 090 | 16,50

Meguiar`s nr DFC5
Panvulk varenr: 911 276 | 355,Softbuff™ Foam Polishing Pad
Meguiar`s nr DFP5
Panvulk varenr: 911 277 | 355,Softbuff™ Foam Finishing Pad
Meguiar`s nr DFF5
Panvulk varenr: 911 278 | 355,-
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VASK
VASK
Fig. 1-2: Kjøretøyet vaskes når karosseriet
er avkjølt og helst i skyggen. Høytrykksspyler kan brukes men vær forsiktig og
unngå å spyle for nærme lakken. Det er
smart å ta av seg ringer og klokker før man
begynner slik at man unngår riper. Det kan
også være praktisk å bruke et forkle slik
at klærne ikke kommer i kontakt med bilen.

Fig.1

Fig.2
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Fig. 3: Enkelte bruker oppvaskmiddel når
de skal vaske bilen. Det er feil. Oppvaskmiddel fjerner all beskyttende voks og
næring fra lakken med det resultatet at
lakken tørker ut og oksidasjonsprosessen

Fig.3

går raskere. Bruk i stedet en kvalitetssåpe
spesielt utviklet for bilvask, f. eks. Ultimate
Wash and wax. Dette kommer til å øke
glansen i lakken uten at du risikerer å
påvirke voksbeskyttelsen.
Fig. 4: Benytt to bøtter når du skal vaske
bilen. I den ene har du vann med bilshampo.
I den andre kun rent vann. Vi anbefaler at
du bruker Meguiar`s Wash Mitt fordi dette
er den mest skånsomme måten å vaske
bilen.
Eventuelle løse partikler og smuss blir
«fanget» opp i microfiberen og du unngår
å lage vaskeriper. Skyll vaskehansken godt
i bøtta med rent vann for å vaske ut løse
partikler. Dypp deretter hansken i bøtta
med såpevann og fortsett vasken.

Fig. 5: Når hele bilen er vasket, skyller du
den med rennende vann, gjerne med en
slange uten munnstykke. Dette gjør skyllingen mer effektiv og reduserer tørketiden.

Fig.4

Fig. 6: Til slutt tørkes bilen med et stort
microfiber håndkle. Dette er skånsomt
mot lakken og har stor absorberingsevne.

Fig.6

Fig.5

TIPS: Vi får ofte spørsmål om hva som er best å tørke bilen med; et vanlig
pusseskinn eller et microfiber håndkle? Vi anbefaler alltid å bruke Water
Magnet microfiber håndkle fra Meguiars. Årsaken er at dette absorberer
mange ganger så mye vann som et pusseskinn, noe som gjør jobben mye
raskere. Videre er microfiber mer skånsomt mot lakken. Til slutt kan det
nevnes at håndkleet kan vaskes i maskin og har derfor lang levetid.

RENS OG KLARGJORING
Fig.1

RENS/KLARGJØRING
Fig. 1 og 3: På lakkens overflate fester det
seg forurensninger som asfalt, piggdekkstøv, leire og annen skitt som kan være
svært vanskelig å fjerne. For å hjelpe oss
med dette problemet har Meguiars utviklet
Quick Clay Detailing System som består av
to deler, en klump spesialleire og en flaske
med Quick Detailer. Bruk ca halvparten av
den medfølgende leiren og form den til en
liten rund «kake» med diameter på 4 – 5
cm. Spray det området du ønsker å jobbe
på, med Quick Detaileren. Legg leiren inne
i håndflaten og arbeid leiren frem og tilbake
med et lett trykk. Etter hvert vil du kjenne
at leiren fjerner urenhetene og overflaten
blir like glatt som glass.
Etter å ha arbeidet på et område en
stund, merker du at overflaten blir glatt
fordi leiren har fjernet urenhetene uten å
ripe lakken. Denne typen urenheter og

nupper kan noen ganger ses med det
blotte øyet og noen ganger kan du kjenne
det med fingertuppene.
Det er spesielt på den nedre halvdelen
av bilen du ofte vil finne mye forurensning
i lakken, som du kjenner som små nupper
i lakken. Hvis du drar hånden langs siden
av bilen vil det både høres og føles som å
dra hånden over et sandpapir.
Etter å ha arbeidet på et område en
Below-surface
defects
stund, merker
du at overflaten
blir glatt,
samtidig vil du oppdage at leiren endrer

Below-surface defects

farge fra hvit til mer brunaktig. Dette er
nupper og partikler som du her fjernet
fra lakkens overflate og som nå er fanget
opp i leiren. Brett sammen leiren og form
en ny «kake» med en ren og hvit overflate.
Når du etter hvert ikke lenger klarer å
forme en ren og hvit overflate er det på
tide å kaste leiren. Bruk en microfiberklut
til å fjerne Quick Detaileren som du
sprayet på før du startet.
Fig. 2 og 4: Har du riper og swirls i lakken
anbefaler vi at du fjerner disse med Ultimate Compound. Produktet innenholder
Meguiar`s microslipende teknikk som
fjerner oksidasjon, lette riper og andre
defekter samtidig som du polerer lakken
til en speilblank overflate. Ultimate Compound forbedrer lakken og sørger for
optimal glans, dybde og fargegjengivelse.
For et optimalt og langvarig resultat må
lakken påføres beskyttende voks til slutt.

Fig.3

Fig.2

Fig.4

TIPS: Når du bruker Ultimate
Compound anbefaler vi at du
jobber med små sirkelformede
bevegelser på et lite område
om gangen. Hvis du har dypere
riper, det vil si riper som du
tydelig merker hvis du drar
neglen over den, bør det brukes
poleringsmaskin for best mulig
resultat.
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POLISH OG VOKS
POLERING OG VOKSING
Fig 5: For å få best mulig glans anbefaler
vi Ultimate Polish eller Deep Crystal Step
2 Polish. Begge produktene er rene
polisher som er spesielt utviklet for å
skape en oppsiktsvekkende glans med
«wet-look» finish. Overflødig polish fjernes
med en microfiberklut.
TIPS: Ultimate Polish og Deep
Crystal Step 2 Polish skal ikke
tørke. Den skal fjernes med en
microfiberklut mens den fortsatt
er fuktig. Polishen sin oppgave
er å fremheve glans, dybde og
fargegjengivelse. Skal du ha glede
av jobben lenge må du legge på et
beskyttende vokslag etter at du
har polert hele bilen.

Fig.5

38

TIPS: Mange av produktene du
bruker når du polerer og vokser
bilen, skal tørke helt før man fjerner
overskytende produkt med en
microfiberklut. For å finne ut når
det er tørt bruker du fingertesten.
Dra en finger lett over området som
er behandlet. Om produktet fester
seg på fingeren eller det blir en
«fettete» stripe, er det for tidlig og
du må la det tørke litt lengre. For å
beholde finishen, fjerne smuss og
finger merker og andre forurensninger, kan du bruke Ultimate Quick
detailer og microfiber mellom hver
bilvask. Når du tar i bruk en ny
microfiberklut er det viktig at du
husker å rive av merkelappen da
denne er laget av et materiale som
kan lage riper i lakken.
Fig. 6: Når du bruker Ultimate Wax eller
NXT Generation Tech Wax, beskytter du
lakken mot oksidasjon, korrosjon,
UV-stråler og forurensninger. Begynn med
panseret og arbeid voksen utover med en
påføringspad. Ikke bruk mer voks enn
nødvendig. For mye voks skaper skjolder
og gjør det vanskeligere å fjerne. En
mengde på størrelse med en 10-kroning
rekker til ca et halvt panser på en normal
personbil. La voksen tørke før du fjerner

Fig.6

den med en microfiberklut. Ultimate Quick wax kan sprayes på som en siste finish.
Meguiar`s sine sprayvokser hjelper deg til å få bilen til å se nypolert ut hele tiden.
Regelmessig vask av bilen sørger for at skitt og forurensninger ikke rekker å feste
seg skikkelig til lakken. Dette er det viktigste vedlikeholdet og som sørger for at
bilen holder seg bra mellom poleringsintervallene.
TIPS: Quick Detailer fungerer også som smøremiddel for clayen
(spesialleiren) som brukes for å fjerne nupper og urenheter i lakken.
Ultimate Quick Detailer bør derimot ikke brukes sammen med clayen.

DEKK OG FELG
DEKK OG FELG
Fig. 1 og 3: Før du starter med rengjøring
av dekk og felger må disse være helt
avkjølt. Ikke spray felgrens direkte på
bremseklosser og skiver. Det er også viktig
at felgrensen ikke tørker før du skyller den
av. Hold flasken 20 – 30 cm fra felgen og
spray nedenfra og opp. La produktet virke
i ca 30 sekunder før du skyller/spyler
grundig av restene etter produktet.
Fig. 2: Er felgene veldig skitne med fastbrent bremsestøv og annen gjenstridig

Fig.1

Fig.3
skitt, kan det lønne seg å bruke Meguiar`s
felgbørste sammen med felgrensen.
Fig. 4: De rene felgene bør nå vaskes og
forsegles. For krom og høyglanspolert
aluminium anbefaler vi NXT All Metal
Polysh. Den rengjør og beskytter felgen
mot forurensninger. Påfør en liten mengde
produkt på en poleringspad og fordel og
arbeid produktet godt utover felgen. La
produktet virke en liten stund før du
fjerner det med en microfiberklut.

Fig.2

Fig. 5: Når dekkene har tørket etter vasken, kan du påføre Meguiar`s Endurance High
Gloss Tyre Gel. Påfør gelen med en påføringspad og sørg for at det er jevnt fordelt
utover dekket.
TIPS: La produktet tørke helt før du kjører med bilen. Da unngår du at det
spruter produkt på bilen og at det fester seg støv og skitt på dekket.

Fig.4

Fig.5
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INTERIOR OG SKINNSETER
INTERIØR OG SKINNSETER

Fig.2

Fig. 1: Interiøret i moderne biler er laget av mange forskjellige materialer: Plast,
gummi, tekstiler, skinn og alcantara er noen eksempler. Forskjellige materialer krever
ofte forskjellige produkter, men Meguiar`s Quick Interior Detailer kan brukes på de
fleste materialer. Denne brukes til å rengjøre og beskytte innvendige overflater.
Bruk en påføringssvamp, spray på et tynt lag av produktet og tørk forsiktig over de
overflatene som skal behandles. Eventuelt rester fjerner du med en microfiberklut.

Fig.1

Fig.3

Fig. 2: Alle innvendige flater i bilen bør behandles minst to ganger i året, for å holde
dem rene og tilføre beskyttelse. Meguiar`s Natural Shine inneholder UV-beskyttelse
for å forhindre sprekkdannelser og solbleking av interiøret. Bruk en påføringssvamp,
spray på et tynt lag av produktet og tørk forsiktig over de overflatene som skal
behandles. Eventuelt rester fjerner du med en microfiberklut.
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Fig. 3 og 4: Meguiar`s Carpet and Interior
Cleaner er utviklet spesielt for å fjerne
flekker og skitt fra plast og tekstiler, uten
fare for missfarging. Før du påfører
produktet er det viktig at du rengjør overflaten for løs skitt, smuler og andre urenheter som lett lar seg fjerne ved hjelp av
støvsuger. Spray direkte på den overflaten
du ønsker å rengjøre og la produktet virke
i ca 30 sekunder før du tørker av med en
fuktig microfiberklut.

Fig.4

TIPS: For interiøroverflater som krever skånsom behandling, for eksempel
innertak, kan du fukte en microfiberklut, spraye den med en liten mengde Carpet
and Interior Cleaner, tørk overflaten, brett kluten og tørk av eventuelle rester.

Fig.5

Fig. 5: Meguiar`s Odor Eliminator kapsler
inn og fjerner sjenerende lukt permanent.
Spray på produktet med en avstand på
ca 30 cm mellom flasken og overflaten.
For best resultat bør du la produktet virke
over natten.

Fig. 7, 8 og 9:: Skinnseter bør rengjøres
grundig, og behandles jevnlig for å
beholde opprinnelig utseende og mykhet.
Meguiar`s Rich Leather Cleaner/Conditioner kan brukes til både rengjøring og
beskyttelse av setene dine på en skånsom
måte uten bruk av løsemidler. Før du
behandler setene er det viktig å støvsuge
grundig. Tørk også over setene med en
fuktig klut slik at de er så rene som mulig
før du starter behandlingen. Følg deretter
bruksanvisningen på baksiden av flasken.

Fig.8

Fig.9

Fig 6: Perfect Clarity Glass Cleaner er
utviklet for å rengjøre rutene grundig,
uten å etterlate sjenerende striper. Spray
på og tørk av med en microfiberklut.

Fig.6

Fig.7
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MASKINPOLERING
MASKINPOLERING
Fig. 1: Enten du er proff eller nybegynner, vil du ganske sikkert oppnå bedre resultater
om du bruker en poleringsmaskin enn om du polerer for hånd. Meguiar`s sine poleringsmaskiner er DA-maskiner som har både roterende og oscillerende bevegelser.
Denne teknologien sørger for at resultatet blir bra, uten fare for å skade eller ”brenne”
lakken.
Før du starter maskinpolering er det viktig at bilen er vasket og helt tørr. Hvis du
kjenner at det fortsatt er nupper og urenheter, fjerner du dette med Meguiar`s Clay
Detailing System før du begynner å polere med maskinen. Du kan lese mer om hvordan
du klargjør lakken for polering under avsnittet som heter rens/klargjøring.
Hvis du ønsker å rense lakken grundig, anbefaler vi Meguiar`s Ultimate Compound.
Legg på produktet i x-form på poleringsputen.

Fig.1

TIPS: Husk alltid at overflaten som skal behandles bør være avkjølt. Står
du innendørs er det viktig med godt lys for å kunne vurdere resultatet. Ta
av deg ringer, klokker og andre ting som kan ripe lakken. Og bruk gjerne et
forkle for å beskytte klærne dine.
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Maskinen skal alltid startes og stoppes mot lakken, for å unngå at det spruter
utover. Jobb på en liten flate om gangen, ca 50 x 50 cm. Bruk rolige 50 % overlappende
bevegelser og lavt trykk, til produktet ligger som en tynn film på lakken. Tørk umiddelbart av med en microfiberklut. Lakkrens, polish og voks legges på og tørkes av
på samme måte som beskrevet ovenfor.
Følgende diagram viser anbefalt bevegelsesmønster med poleringsmaskinen:
1.
2.
3.
4.

Begynn med å arbeide produktet utover med overlappende horisontale bevegelser
Fortsett med overlappende vertikale bevegelser
Etter trinn 1 og trinn 2 bør overflaten se ut som på illustrasjon 3
For å oppnå et enda bedre resultat kan du avslutte med diagonale bevegelser.

1

2

3

4

TIPS: Husk at du ikke trenger å legge trykk på poleringsmaskinen. Når du
legger på voks bør du kjøre maskinen på relativt lav hastighet.
Hvis du har brukt lakkrens, er det viktig at du legger på et lag med
beskyttende voks på toppen, f. eks. Ultimate Wax. Poleringsputene finnes i
følgende 3 typer:
› Rød – brukes til rubbing/lakkrens
› Gul – brukes til polish, men er også en universalpute som kan brukes til
alle trinn
› Svart – brukes til polish/wax
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