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AUTÓÁPOLÓ ÉS
AUTÓKOZMETIKAI
TERMÉKEK
K A T A L Ó G U S

RR TUNING

RR TUNING-RR CUSTOMS
RRCustoms termékek hivatalos forgalmazója az RR Tuning - az RR Customs az autóiparban 20
éve jelenlévő cég. A cég az elején a szerviz szolgáltatásokra összpontosított, különös tekintettel
az autókozmetikára, az autó fóliázására és az egyedileg épített autók kivitelezésére. Az évek
során rengeteg tapsztalatot szereztünk. Az RRCustoms márka elismert lett a tuning autók
világában. Az evolúció következő lépése a kereskedelem megfogalmazása volt, majd az
autóalkatrészek és tartozékok saját gyártásának megkezdése.
Jelenleg az RRCustoms vezető szerepet játszik az autóápolás, autókozmetikai termékek,
autóalkatrész-termékek, polírozó párnák, nyomtávszélesítők és ablakfóliák gyártásában.
A termelés több mint 90% -át a Kielce-i központban végezzük. Új termékrecepteket dolgozunk ki
saját laboratóriumunkban. Büszkék vagyunk arra, hogy prémium osztályú termékeket kínálunk
vonzó árakkal.
Az RRCustoms termékek minősége tapasztalataink, professzionalizmusunk és az autók iránti
szenvedélyünknek köszönhetjük.
Miközben megfelelünk jelenlegi ügyfeleink elvárásainak, folyamatosan fejlesztjük ki új termékeket is.
Új gyártóberendezéseket építünk, és tervezzük hogy belépünk az Európán kívüli piacokra is.

RRtuning
www.facebook.com/rrtuning.hu/
rrcustomshu

T E R M É K K AT E G Ó R I A
A maximális kényelem biztosítása érdekében az RR Customs termékek
használatához létrehoztuk az alkalmazás nehézségi szintjét jelző skálát.

ALAP Termék
Nincs szükség speciális
ismeretekre vagy eszközökre. A
termékeket olyan alapvető
eszközökkel is felviheti, mint a
kefe, a mikroszálas rongy, a
papír törülköző stb.

2

PROFESSZIONÁLIS Termék
Az autókozmetikának az
alapvető ismereteire és a
professzionális eszközökre
van szükség.
A nem rendeltetésszerű
alkalmazás vagy a nem
megfelelő használat az autó
elemeinek a károsodásának
kockázatát okozhatja.

SPECIÁLIS Termék
Speciális autóápolási
termékek. Autóval
kapcsolatos ismeretekre és
tapasztalatokra van
szükség.
Az autó elemeinek tartós
károsodásának veszélye áll
fenn a termék nem
rendeltetésszerű
használatánál. Csak
professzionális használatra.

rrcustoms

ACTIVE FOAM
RRC Active Foam (Aktív Hab) egy magas koncentrátumú termék a biztonságos előmosáshoz. Ez
a magasan habzó termék az előmosással meglazítja és eltávolítja a kormot valamint az útról
feltapadt szennyeződéseket a gépjármű felületéről. Teljesen pH semleges termék és nem
tartalmaz semilyen erős tisztítószert. Kerámia bevonat és viaszbevonaton is biztonságosan
használható.
Termék tulajdonságai:
Használati útmutató:
ź Magasan habzó termék
ź Keverjük össze az aktív habot vizzel 1:10-hez
ź Meglazítja a szennyeződéseket az autó
arányba. Magasabb habzáshoz használhatunk
felületén
magasabb koncentrátumú hígítást. A termék
ź Biztonságosan használható kerámiával és
akár 1:1- es hígítás is biztonságos.
viasszal kezelt felületen is
ź Vigye fel az aktív habot száraz járműre, kezdje
ź Biztonságosan használható mindeféle festett
a jármű aljától és haladjon felfelé.
és kezelt felületen, amennyiben betartjuk a
ź Hagyja hatni a habot 1-2 percig hogy, fellazítsa
használati utasítást
a szennyeződéseket a felületről
ź pH barát
ź Öblítse le a járművet, lehetőleg
ź Az előmosás után mindenképpen mossuk le a
magasnyomású mosóval, kezdje ismét a jármű
járművet RRC samponnal.
aljától és haladjon felfelé
ź Miután alaposan leöblítettük a járművet
elkezdhetjük a jármű mosását (például; 2
vödrös mosással)
Megjegyzések:
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni
ź A termék professzionális használatra van
ź Mindig tegye vissza a kupakot, ne hagyja a terméket kiszáradni

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

10l

25l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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SHAMPOO NEUTRAL
Egy igen hatásos, pH semleges autósampon. Magasan habzó formulája biztosít minket arról, hogy
a szennyeződések teljes mértékben eltűnnek a felületről. Biztonságosan használható kerámiával
vagy viasszal kezelt felületeken is.
Termék tulajdonságai:
ź Sampon a mindennapi használathoz
ź Hatékony és magasan habzó formula
ź Szőlő illatú
ź Biztonságosan használható minden fajta festett
felületen, felniken és üvegen.
ź Biztonságosan használható viasszal illetve
kerámia bevonattal kezelt felületen is.
ź A kifejezetten erre kialakított formula segít a
vizkőfoltok megakadályozásában a felületen
ź pH semleges
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Használati útmutató:
ź Mossuk le az autót magasnyomású mosóval
vagy használjunk RRC aktívhabos előmosást a
jobb eredmény eléréséhez.
ź Adjunk 25ml sampont 10L vízhez vagy
keverjük a terméket 1:400-hoz arányban.
ź Ajánlott mosási módszer “két vödörrel”
módszer, gyapjú kesztyű használatával. Az
autó tetejétől haladva az aljáig.
ź Öblítse le a járművet vízzel lehetőleg
magasnyomású mosóval.

Megjegyzések:
ź Ha szeretnénk elérni a “krémes hab” hatást, akkor használjunk magasnyomású mosót a sampon
összekeverés hez.
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni
ź A termék professzionális használatra van
ź Mindig tegye vissza a kupakot, ne hagyja a terméket kiszáradni

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

10l

25l

TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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ACTIVE SHAMPOO
Az RRC Active Shampoo (Aktív Sampon) szakemberek számára fejlesztették. A citromsav alapú
készítmény nehéz szennyeződések eltávolítására alkalmas. Tökéletes például a kerámia rétegek
felnyitásához. Az alacsony pH érték mellett teljesen biztonságos: lakk, felni, tömítések és üveg
felületek számára. Tökéletesen megbirkózik a néhány hónapos vízkő lerakódással is. A kellemes
illatnak, a vagány színnek és a tökéletes csúszásnak köszönhetően ezzel a termékkel még
kellemesebb a munka. A sampon száradás késleltető szert tartalmaz.
Termék tulajdonságai:
ź Sampon az erősen szennyezett járművekhez
ź Hatékony és magas habzású
ź Karbantartja a kerámia és viasszal kezelt
felületeket.
ź Tökéletes vízkő és ásványi anyagok
lerakódásának eltávolításához
ź Egzotikus „Madakaszkár”illata van
ź Biztonságosan használható minden típusú
felnin, üvegen és mindenféle festett felületen
ź Savas pH tartalmú
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Használati útmutató:
ź Használat előtt győződjön meg róla, hogy a
jármű felülete hűvös, és a jármű árnyékban áll.
ź Ajánlott mosási módszer: „két vödörrel”, gyapjú
kesztyű használatával.
ź A járművet vízzel öblítse le a szennyeződések
eltávolítása érdekében.
ź Öntsön kb. 25 ml sampont egy vödörbe, és
töltse fel 10l vízzel.
ź Mossa le a gépkocsit a tetejétől kezdve lefelé
haladva.
ź Öblítse le az autót vízzel, lehetőleg
magasnyomású mosóval

Megjegyzések:
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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WHEEL GEL+
Az Wheel Gel PLUS tökéletes felni tisztítószer. A zselés anyagának köszönhetően, ragacsos felületet
képez, amivel a fellazított szennyeződés eltávolítható. Eltávolítja a közlekedés alatt képződött
szennyeződéseket, a fékport, a kátrányt a jármű kerekeiről. A zselés anyag beszívódik a kefébe,
aminek köszönhetően a kefe nem karcolja meg a felnit. A neutrális pH-nak köszönhetően aggodalom
mentesen tisztíthatunk polírozott fémeket, festett, krómozott, carbon szálas illetve, akár fóliázott
felniket is.
Termék tulajdonságai:
Alkalmazás:
ź Felni tisztítására kifejlesztett termék.
ź Permetezzük le a kerekeket, abroncsokat,
féket vagy a felfüggesztő elemeket.
ź Gél összetevőnek köszönhetően lassabban
ź Makacs szennyeződés esetén hagyja, a gélt
párolog, ezáltal a szer több ideig tud dolgozni
néhány percig dolgozni.
a felületen.
ź A legjobb hatás érdekében használjon
ź pH semleges
speciális edényeket a mosószer pontos
ź Használatra kész
elosztására.
ź Biztonságosan használható minden felni
ź Öblítse le a kerekeket és gumiabroncsokat
tipuson (festett, polírozott, krómozott, porfújt
vízzel, lehetőleg nyomás alatt.
valamint fóliázott,)
ź A tökéletes eredmény eléréséhez tiszta
ź Érintésmentes használat
mikroszálas kendővel törölje át
ź Használata biztonságos minden felületen
amennyiben betartjuk a használati utasítást.
Megjegyzés:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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DEIRONIZER
Az RRC Deironizer (Fém eltávolító) egy fémtörmelék eltávolító termék, ami könnyedén és egyszerűen
eltávolítja a fémport festett illetve üvegfelületről. Korrózió gátló hatása van. PH semleges termék,
ezáltal a fényezésen lehet hagyni akár 30 percig anélkül, hogy elpárologna. Fémmel érintkezve az
anyag piros színűre változik ezzel is segítve a tisztítási folyamatot.
Termék tulajdonságai:
Használati útmutató:
ź Feloldja a fém szennyeződéseket beleértve a
ź Mielőtt használnánk, a terméket győződjünk
rozsda pöttyöket.
meg róla hogy a jármű felülete tiszta.
ź Amikor a termék fém szennyeződéssel
ź Ehhez használjuk az RRC aktív habot és az
érintkezik, akkor a szer színe vörösre változik
RRC sampont. Egyenletesen vigyük fel a
ź pH semleges
felületre.
ź Felületi szennyeződés eltávolító termék
ź Haddjuk a szert hatni 15 maximum 30 percig a
ź Használatra kész
szennyeződés mértékétől függően.
ź Használata biztonságos minden felületen,
ź Öblítsük le bő vízzel.
amennyiben betartjuk a használati utasítást
ź Ha szükséges ismételjük meg a folyamatot.

Megjegyzés:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni.
ź Heves szemirritációt okozhat.
ź Használat előtt próbálja ki egy alig látható helyen!
ź Ne használja nem festett felületen.
ź Kizárólag az autó külterén alkalmazható.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

500ml

1000ml

Professzionális termék

5l

10l

25l

Speciális termék
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TIRE&RUBBER CLEANER
Az RRC Tire&Rubber Cleaner (Autógumi & Gumi tisztító) egy mélyen áthatoló lúgos szer, ami minden
gumiból készült anyagok (abroncsok, gumiszőnyegek stb.) tisztítására szolgál. Egy modern,
egyedülálló formula használatának köszönhetően a készítmény azonnal reakcióba lép. A szennyező
részecskéket elválasztja a tisztíttandó felületről, így könnyebben eltávolítható kézi beavatkozás
nélkül. Zsírtalanítja és tisztítja a felületet, ezután használjuk a gumiabroncs ápolót a kiváló
eredményért. A termék biztonságos az eredeti lakkozott felnihez és keréktárcsához.
Termék tulajdonságai:
Használati útmutató:
ź Gumi elemek tisztítására, mint például kerekek, ź Fújja le a tisztítandó felületet.
autószőnyegek és gumi szegélyekre
ź Dörzsölje a közepétől a gumiabroncs tetejéig.
Várjon 1-2 percig. Öblítse le magas nyomás
ź Zsírtalanítja és tisztítja a felületet előkészítve az
alatt.
ápoló felviteléhez.
ź
Szükség esetén ismételjük meg a folyamatot.
ź Biztonságos a használata gyári kerék festéken.
ź Nagyon szennyezett gumik esetén kefe
ź Használatra kész
segítségével dörzsölje át.
ź Lúgos pH tartalmú
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást
ź Elengedhetetlen ennek a terméknek a
használata mielőtt az RRC gumiápolót
használják
Megjegyzés:
ź Ez a termék professzionális használatra lett tervezve.
ź Ne adagolja túl a terméket!
ź Használjon védőkesztyűt, védőruhát!
ź Ne használja krómozott, polírozott illetve, nem lakkozott felniken!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni.
ź

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

10l

25l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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TIRE DRESSING
Az RRC Tire Dressing (Autógumi ápoló) nagyon intenzív szer, gumiabroncs regenerálása és
konzerválása céljából készült. Az egyedi formulájának és a neutrális pH-nak köszönhetően ideálisan
ápolja a gumiabroncsokat. Ez a szer tökéletesen megvédi a gumit az időjárási viszonyoktól (hó, pára,
víz, nap). A tiszta és mély fekete hatás több hétig is képes fennmaradni.
Termék tulajdonságai:
Használati útmutató:
ź Egy multi funkciós gumiápoló szer
ź Tisztítsa meg a gumikat az RRC APC-vel.
ź Megvédi a gumi elemeket az időjárás
ź Alkalmazzon kis mennyiségű terméket a
viszontagságaitól
gumiabroncsokra.
ź Egy mély színt kölcsönöz a guminak
ź Dörzsölje a közepétől a gumiabroncs tetejéig.
ź Karbantartja és javítja a gumi strapabíró
ź Várjon 5 percet, és tegye fel a következő
képességét
réteget, hogy magasabb fényt kapjon.
ź Lelassítja a gumi öregedését
ź Törölje le a felesleges anyagot mikroszálas
ź Amennyiben a termék az előírtak szerint lett
törlőkendővel.
felvíve a felületre akkor egy védőréteget képez
a gumira, ami lepergeti a vizet.
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Megjegyzés:
ź Hűvös, száraz helyen, 5-25 °C-on tárolandó! Ne adagolja túl a terméket! Ne fagyassza meg a
terméket!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

150ml

500ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék
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GLASS CLEANER
Az RRC Glass Cleaner (Ablaktisztító) hatékonyan tisztít minden üveg felületet. A mikroelemek
segítségével tökéletesen eltávolítja a szennyeződéseket és zsírokat. A Crystal Gloss formulának
köszönhetően a termék nem hagy nyomot maga után.
Termék tulajdonságai:
ź Az ablakok tisztítására kifejlesztett termék
ź Hatásosan megtisztítja az ablakok a zsíros
szennyeződésektől
ź Alapja egy kristály fényes formula
ź Nem hagy foltot és nem kell polírozni
ź Biztonságosan használható a következő
felületeken: üveg, fényezett felületek,
műanyag, króm, polírozott felületek, porfújt
felületek, fóliázott felületek.
ź Használatra kész termék

Alkalmazás:
ź A tisztítandó felületre fújja rá a szert, majd
mikroszálas vagy pormentes papírtörlővel
törölje szárazra.
ź Szükség esetén ismételje meg a lépéseket.

Megjegyzés:
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

150ml

500ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék
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WATER SPOT REMOVER LIGHT
Az RRC WSR Light (Vizkő eltávolító gyenge) készítmény teljesen biztonságos az üveg felületeken.
Célja a meszes lerakódások (vízkő) eltávolítása. A készítményt autókozmetikáknak ajánljuk a kerámia
rétegek és viaszok felnyitásához.
Termék tulajdonságai:
ź Eltünteti a friss ásványi szennyeződéseket és
vízkő foltokat.
ź Hatékonyan tisztítja az üveg és festett
felületeket
ź Használatra kész
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Alkalmazás:
ź Vigye fel a készítményt egy applikátor szivacs
segítségével.
ź Körkörös mozdulatokkal tisztítsa a felületet,
amíg a szennyeződés fel oldódik.
ź Ezután mossa le vízzel, a felesleget törölje le
egy mikroszálas törlőkendő segítségével.

Megjegyzés:
ź Ne hagyja, hogy a készítmény rászáradjon a tisztítandó felületre!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

11

Alap termék

1000ml

5l

Professzionális termék

Speciális termék

rrcustoms

WATER SPOT REMOVER LIQUID
Az RRC WSR Liquid (Vizkő eltávolító folyadék) készítményt főleg professzionális autókozmetikák
számára fejlesztettük ki. A készítmény az üveg felületek fertőtlenítésére és mindenféle minerális
lerakódások eltávolítására szolgál. A folyékony formulának köszönhetően lehetővé teszi a pontszerű
tisztítást.
Termék tulajdonságai:
ź Eltünteti a friss ásványi szennyeződéseket és
vízkő foltokat.
ź Hatékonyan tisztítja az üveg és festett
felületeket
ź Eltávolítja az “invisible wiper-t”
ź Erős lúgos alapú termék
ź Használatra kész
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Alkalmazás:
ź Vigye fel a készítményt egy applikátor szivacs
segítségével, majd várjon néhány
másodpercet (szennyeződéstől függően), míg
a szer dolgozik.
ź Ezután tisztítsa le a készítményt vízzel, és
törölje szárazra a tisztított felületet.

Megjegyzés:
ź Lakkozott felületen ne hagyja a készítményt több mint 2 percig!
ź Az üveg felületeken ne hagyja tovább 1 percnél!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni
ź Ez a termék profi felhasználásra lett fejlesztve

Elérhető kiszerelések:
150ml

1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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WATER SPOT REMOVER GEL
Az RRC WSR GEL (Vizkő eltávolító zselé) készítményt elsősorban professzionális autó kozmetikák
számára fejlesztettük ki. A készítmény az üveg felületek fertőtlenítésére és mindenféle minerális
lerakódások eltávolítására szolgál. A zselés formula megakadályozza az anyag lefolyását a tisztított
felületről, ezáltal hatékonyabbá teszi a tisztítást.
Termék tulajdonságai:
ź Eltünteti a friss ásványi szennyeződéseket és
vízkő foltokat.
ź Hatékonyan tisztítja az üveg és festett
felületeket
ź A gél formula miatt hatékonyabban és
hosszabban fejti ki hatását
ź Eltávolítja az “invisible wiper-t” és mindenféle
kerámia illetve viaszos réteget.
ź Erős lúgos alapú termék
ź Használatra kész
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Alkalmazás:
ź Vigye fel a készítményt egy applikátor szivacs
segítségével, majd várjon néhány másodpercet
(szennyeződéstől függően), amíg a szer
dolgozik.
ź Ezután tisztítsa le a készítményt vízzel, és
törölje szárazra a tisztított felületet.

Megjegyzés:
ź Festett felületen ne hagyja a készítményt több mint 2 percig! Az üveg felületeken ne hagyja tovább
1 percnél!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni
ź Ez a termék profi felhasználásra lett fejlesztve

Elérhető kiszerelések:
150ml
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék

rrcustoms

GLASS POLISHING
PASTE
(Ablak polírozó paszta)
Polírozó paszta autó ablakok és üvegek polírozására és tisztítására. A karcolások, az elszíneződések,
a kemény víz vagy a közúti szennyeződések eltávolításához. A paszta kiválóan alkalmas az
ablaktörlők utáni karcok eltávolítására. Proﬁ autókozmetikák számára ajánlott.
Termék tulajdonságai:
ź Professzionális termék a karcok és apróbb
hibák eltüntetésére az üvegfelületekről
ź Segít abban, hogy az üvegfelület újból szép és
karcmentes legyen.
ź This is a cerium oxide based polish.
ź Gépi polírozáshoz tervezve
ź Használatra kész
ź Tökéletes eredmény eléréséhez haladó szintű
kozmetikai tapasztalat szükséges

Használati útmutató:
ź A polírozás előtt tisztítsa meg az üveget
üvegtisztítóval.
ź A polírozáshoz használjon filc párnákat vagy
szivacs párnákat.
ź Polírozza a felületet rotary vagy DA polír
géppel
ź Mellőzze a polírozást hosszan egy pontba,
hogy ne rongálja meg az üveg felületet
ź A polírozás után mossa le a felületet RRC
ablaktisztítóval

Megjegyzés:
ź Használat előtt győződjön meg róla hogy a felület tiszta
ź Használat előtt rázza fel
ź Használja filc vagy szivacs koronggal
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni
ź Ez a termék profi felhasználásra lett fejlesztve

Elérhető kiszerelések:
200g
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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DEFROSTER
AZ RRC Defroster (Jégoldó) hatékonyan és könnyedén eltávolítja a jegesedést az ablakokról és
gátolja az újra jegesedést. Azonnali hatású. Nem mattítja a lakkot, és a kézi jégeltávolítás
módszerével szemben nem karcolja meg az üveget. Nem bántja a gumikat, a gumi tömítéseket és az
ablaktörlő gumiját sem.
Termék tulajdonságai:
Használati útmutató:
ź Hatékonyan távolítja el a jeget a szélvédőről
ź Az RRC Jégoldó egy használatra késztermék.
ź Szélvédők, üveg felületek és tükrök kezelésére ź Alkalmazás előtt rázza fel, majd egyenletesen
lett fejlesztve
spricceljen egy kis mennyiséget az
ź Nem bántja a gumikat, a gumi tömítéseket és
ablakfelületre.
ź Várjon egy pillanatot majd tisztítsa meg az
az ablaktörlő gumiját sem.
ablakot az ablaktörlő használatával.
ź Erős jegesedés esetén is nagyon hatásos
ź Használatra kész

Megjegyzés:
ź Használat előtt rázza fel
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

500ml

1000ml

Professzionális termék

Speciális termék

rrcustoms

ANTI FOG
Az RRC Car Wash Anti-Fog (Páramentesítő) egy rendkívül hatékony páramentesítő szer. Megnehezíti
a levegőből való víz lecsapódását az üveg felületeken.

Használati útmutató:
ź Alkalmazás előtt alaposan tisztítsuk meg az
üveg felületet, ehhez ajánljuk az RRC Glass
Cleaner üvegtisztítót.
ź Az előkészített felületet fújjuk le a
készítménnyel.
ź Egyenletesen kenjünk szét a készítményt egy
mikroszálas törülköző vagy pormentes
papírtörlő segítségével addig, amíg nem hagy
maszatot maga után.
ź A termék több autóra elegendő.

Termék tulajdonságai:
ź Üveg felületek páramentesítésére lett
kifejlesztve
ź Egy láthatatlan réteget képez az üveg
felületére és megakadályozza a
páralecsapódást
ź Használatra kész
ź Az Anti-Fog használata biztonságos minden
felületen, amennyiben betartjuk a használati
utasítást

Megjegyzés:
ź Hűvös, száraz helyen, 5-25 °C-on tárolandó! Ne adagolja túl a terméket! Ne fagyassza meg a
terméket!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
150ml
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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ODOR KILLER
RRC Odor Killer arra lett kifejlesztve, hogy megszüntesse a kellemetlen szagokat a gépjárműben és a
gépjármű kárpitjában, mint például az izzadság, dohányzás, állat utáni kellemetlen szagok stb. A
használat során a kellemetlen szagok azonnal megszűnnek, és hosszantartó friss illatot varázsol a
gépjárműbe. Az Odor Killert egyszerű és biztonságos használni. Nem hagy foltot. Ajánlott autóba,
irodába vagy otthon.
Használati útmutató:
ź Alkalmazza a terméket egyenletesen az
érintett felületre.
ź Törölje le a felesleget egy száraz ronggyal.
ź Használja az RRC kárpittisztító előtt.

Termék tulajdonságai:
ź Használatra kész illatosítò Eltávolítja a
kellemetlen szagokat például; cigaretta,
izzadság, állatok utáni kellemetlen szagokat és
mindenféle organikus kellemetlen szagot.
ź Használata ajánlott kárpittisztítás előtt
közvetlen a szennyeződésre fújva.
ź Biztonságos a használata a kárpiton.
ź Nem hagy nyomot

Megjegyzések:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne hagyjuk beszívódni a kárpitba
ź Ne használjuk üzemanyagra illetve oldószerre.
ź Használat előtt próbáljuk ki a terméket egy alig látható ponton.
ź Odor Killer akkor fejti ki legjobban a hatását, ha közvetlen az érintett felületre fújjuk
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

150ml

1000ml

Professzionális termék

Speciális termék

rrcustoms

BUG REMOVER
Az RRC Bug Remover (Rovaroldó) tökéletes hatékonysággal távolítja el a rovar maradványokat és a
madárürüléket az autóról. Könnyedén eltávolítja még a legnehezebb organikus szennyeződéseket,
intenzív kézi beavatkozás nélkül.
Termék tulajdonságai:
ź Eltávolítja a rovarmaradványokat, madár
ürüléket és mindenféle organikus lerakódást a
felületről
ź Biztonságosan használható a következő
felületeken: üveg, fényezett felületek,
műanyag, króm, polírozott felületek, porfújt
felületek, fóliázott felületek.
ź Használatra kész
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Használati útmutató:
ź Próbálja ki egy alig látható helyen.
ź A tisztítandó felületet körülbelül 15 cm-es
távolságról spriccelje le.
ź Hagyja a szert 3-5 percet dolgozni.
ź Magas nyomás alatt öblítse le.
ź Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

Megjegyzés:
ź Próbálja ki a terméket egy nem látható helyen
ź Ne alkalmazza meleg felületen
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

500ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék
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TAR&GLUE REMOVER
Az RRC Tar&Glue Remover (KÁTRÁNY & RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ) szer nagyon hatékony lakkozott
felületek előkészítésére például viaszok, kerámia rétegek alkalmazása előtt. A polírozás előtti
folyamat alapeszköze. Tökéletesen eltünteti a nehéz szennyeződéseket, mint például kátrány,
gyanta, megszáradt ragasztók, fanedvek. Eltávolítja őket a lakkozott felületekről, üveg felületekről és
a motortérből (a motortérben való használat után alaposan tisztítsuk le a készítményt, mivel
gyúlékony). A szer nagy előnye a lassú párolgási idő, emellett mélyen behatol a szennyeződésbe. A
termék alkalmas lakkozott felület tisztítására.
Termék tulajdonságai:
Használati útmutató:
ź Remek tisztítószer festett felületekhez
ź Spriccelő segítségével vigye fel a készítményt
ź Eltávolítja a kátrányt, gyantát és mindenféle
az autó aljától haladva 30 cm távolságról vigye
ragadós anyagok a felületről
fel a készítményt.
ź Előkészíti a jármű felületét kerámia illetve
ź Hagyja a szert dolgozn 5-10 percig.
viasszos kezeléséhez
ź A kezelt felületet öblítse le magas nyomás
ź Használatra kész
segítségével, utána mossa meg az autót
ź Csak festett felületre alkalmazzuk
neutrális pH samponnal.
ź Használata biztonságos minden felületen,
ź Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.
amennyiben betartjuk a használati utasítást
Megjegyzés:
ź Használat előtt próbálja ki egy alig látható helyen!
ź Ne használja gumi, alumínium, illetve gyenge minőségű műanyagokon!
ź A készítmény kizárólag száraz és hűvös felületen alkalmazható.
ź Kizárólag az autó külterén alkalmazható!
ź A használat előtt győződjön meg arról, hogy az autó felülete tiszta.
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni
ź Ne hígítsa!

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

1000ml

5l

Professzionális termék

10l

25l

Speciális termék

rrcustoms

WIPE OUT
Az RRC Wipe Out (Alkoholos tisztító) mélyen tisztító alkoholos termék. Főbb használata a polírozás
előtti zsírtalanítás illetve, polírozás utáni ellenőrzés. Tökéletesen eltávolítja a maszkoló szalagok
utáni ragasztót és a polír pasztát. Ajánlott az RRC Gyors ápoló előtti használata. Az alkoholnak
köszönhetően az elpárolgási ideje gyors és nem hagy maszatot maga után. Beltéri és kültéri
munkához egyaránt használható.
Termék tulajdonságai:
ź k tulajdonságai:
ź Polírozás utáni felület ellenőrzésére lett
kifejlesztve
ź Csak festett felületen használjuk
ź Előkészíti a jármű felületét kerámia illetve
viasszos kezeléséhez
ź Hatékonyan zsírtalanítja a felületet
ź Használatra kész
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Használati útmutató:
ź Használat előtt próbáljuk ki a terméket egy alig
látható ponton.
ź Kb. 15 cm-es távolságról spricceljük le a
tisztítandó felületet.
ź Várjunk 3-5 percet, amíg a szer dolgozik.
ź Öblítsük le magas nyomás alatt.
ź Szükség esetén ismételjük meg a folyamatot.

Megjegyzés:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni
ź A készítmény nagyon gyúlékony, óvjuk a közvetlen napfénytől és a magas hőtől!

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

1000ml

5l

Professzionális termék

10l

25l

Speciális termék
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PLASTICS CONDITIONER
Az RRC Plastics Conditioner (Műanyag kondicionáló) egy hatékony szer, amely felújítja és védi a külső
műanyagok felületét. Javasolt a szakszerű használata. Célzottan tartós hatást nyújt a külső
műanyagok számára. Használata egyaránt ajánlott régi és új járműveknél a friss és szép műanyagok
megőrzése érdekében.
Termék tulajdonságai:
ź Egy professzionális szer hogy felfrissítsük a külső
műanyag elemeket a járművön
ź Visszaadja az eredeti színét a külső műanyagnak
ź Egy védőrétegek képez a felületre, ami védelmet
nyújt az időjárási viszontagságok ellen
ź Nem festett külső műanyagokra lett kifejlesztve
ź Megfelelő felvitel esetén a szer 12 hónapig a
felületen marad
ź Használja nem festett műanyagokon
ź Használatra kész
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást

Használati útmutató:
ź Használat előtt alaposan tisztítsuk meg a kezelendő
felületet APC-vel.
ź A készítményt hűvös helyen vigyük fel a felületre,
szivacs vagy ecset segítségével
ź A felesleget mikroszálas törlőkendővel töröljük le.
ź Hagyja száradni a kezelt felületet 24 órát!

Megjegyzés:
ź A készítmény tartós hatást fejt ki.
ź Javasolt a készítmény kis mennyiségben történő
ź alkalmazása egy korábban tisztított és szárított termékre, felületre.
ź Nem ajánlott a többrétegű használata!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Autó belterében használni TILOS!
ź Ne alkalmazza 10 °C alatti hőmérsékletben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

150ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék

rrcustoms

TIRE PAINT
Az RRC gumiabroncs festék arra lett kifejlesztve hogy a megkopott gumiabroncs színét újjá
varázsolja, hosszan tartó hatásával pedig sokáig élvezhetjük a látványt. Eltakarja az elszíneződést és
a hajszálrepedéseket. Gyorsan megszárad a felületen és egy selymes védőréteget képez a felületre.
Ez egy koncentrátum, hígítása vízzel 1:1 arányban.
Termék tulajdonságai:
ź Az elhasznált gumikhoz lett kitalálva
ź vízzel kell hígítani 1:1 arányban
ź sötét színűvé varázsolja régi gumiabroncsát,
matt fekete színben
ź ajánlott gumiabroncs felújításához
ź Tire Paint nem egy gumiápoló szer, nem
kozmetikai termék

Alkalmazás:
ź Tisztítsa meg a gumiabroncsot egy száraz
mikroszálas ronggyal
ź Rázza fel a flakont használat előtt
ź higítsa vízzel 1:1 arányban
ź Alkalmazzon egy vékony réteget a gumira
használjon ecsetet, szivacs applikátort vagy
szoró pisztolyt
ź Használja higítás nélkül az jobb árnyalatért
ź Hagyja száradni 1 percig, utána törölje le a
felesleges anyagot egy száraz ronggyal.
ź A megszáradt festéket nem lehet lemosni
vízzel és szappannal.
ź Várjon 15 percet a teljes száradásig
ź Ismételje meg a folyamatot ha szükséges

Megjegyzések:
ź A termék teljesítménye és élettartama függ a gumi használatától és fajtájától
ź Csak gumiabroncsra használja, ne használja más gumi elemekre
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź A termék profiknak lett kifejlesztve
ź Vízbázisú termék, nem tartalmaz illó anyagokat

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

1000ml

5l

Professzionális termék

10l

25l

Speciális termék
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RUBBER SILICONE
Az RRC Rubber Silicone (Gumi szilikon) készítmény célja a gumi tömítések védelme és ápolása. Ezt a
készítményt azok számára ajánljuk, akik keret nélküli ajtókkal rendelkeznek, mint pl.: coupé, cabrio.
Gátolja a gumik töredezését és kiszáradását.
Termék tulajdonságai:
ź Megvédi és ápolja a gumi elemeket
ź Puhává és rugalmassá varázsolja a gumi
elemeket
ź Mély fekete színt ad a guminak
ź Átlátszó védőrétegek képez
ź Használata mindenféle gumi tipuson
biztonságos

Használati útmutató:
ź Vigye fel a készítményt száraz és megtisztított
felületre, enyhén nyomja oda a kezelt
felülethez a -termék szivacs részét.
ź Mindig tartsa lefelé a szivacs részt.
ź Egyenletesen vigye fel a felületre a többlet
anyagot törölje le egy száraz ronggyal.
ź Ne adagolja túl a terméket.

Megjegyzések:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

50ml

Professzionális termék

Speciális termék
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HARDCORE

A termék használata csak saját felelősségre!

Az RRC HARDCORE egy lúgos, kétfázisú nagymértékben koncentrált készítmény, amely extrém
szennyeződések esetén rendkívül széles körben alkalmazható, és eltávolítja az autókról,
pótkocsikról, vasúti kocsikról, alvázról, kerekekről és alumínium részekről az összes szennyeződést.
Habként vagy permetként is használható.
Termék tulajdonságai:
ź Erős koncentrátumú tisztítószer
ź Eltávolít minden féle szennyeződést beleértve az
olajat és zsírt is
ź Kétfázisú készítmény- használat előtt felrázandó
ź Concentrated solution - dilute accordingly!
ź Használható hab formájában (ajánlott) vagy
szórófejjel
ź Foszfátmentes
ź Magas pH tartalmú
ź Javasolt felhasználási területek: Teherautók (TIR,
stb.) és személygépkocsik, fél pótkocsik,
konténerek, ponyvák, alvázak, alumínium
alkatrészek és külső motor alkatrészek mosása.
ź Eltávolítandó szennyeződések: zsírok, olajok és
szmog és egyéb extrém szennyeződések.
ź A padló, teraszok és az ipari gépek tisztítása.

Használati útmutató:
ź Hűvös felületeken használja, elkerülve a napfényt.
ź A terméknek nem szabad hosszú távon érintkeznie
az alumínium részekkel és más könnyűfém
ötvözetekkel.
ź Alaposan keverje össze (amíg homogén színt nem
kap)! Hígítsa vízzel a táblázat szerint.
ź Ne használja hígítás nélkül!!!!
ź Vigye fel a felületre és várjon kb. 30 másodpercig,
majd alaposan öblítse le vízzel!
Hígítási javaslat:
Ne használjon tiszta koncentrátumot!
ź 1:10 súlyos szennyeződés
ź 1:20 könnyebb szennyeződés
ź 1:100 finom szennyeződés

Megjegyzés:
ź A terméknek nem szabad tartósan érintkeznie az alumínium részekkel.
ź A hatóanyagok magas koncentrációja miatt alacsony hőmérsékleten kristályosodik a palack alján. (Ez nem befolyásolja
a termék tulajdonságait.)
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

1000ml

5l

Professzionális termék

10l

25l

Speciális termék
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ALL PURPOSE CLEANER
Az RRC APC (Univerzális tisztítószer) egy univerzális tisztítószer, ami nagy koncentrációjú, és
semleges pH értékkel rendelkezik. Az autó belterén és külterén egyaránt használható. Hatékonyan
behatol a szennyeződésekre, könnyedén eltávolítja a zsírt és a nehéz foltokat. Az APC megköti a
szennyeződéseket és ezáltal könnyű eltávolítani a felületről. Gyengéden tisztítja a szőnyegeket, a
kárpitokat, a műszerfalat, a vinyleket, a bőrt, az alvázat, a gumiabroncsokat, a motortereket és még
sok mást. Az APC biztonságosan használható, nem hagy foltokat maga után és eltávolítja a tisztított
felületről a kellemetlen szagokat is.
Termék tulajdonságai:
Használati útmutató:
ź Hatékony koncentrált tisztítószer
ź Amikor a járművet kívülről megtisztítja,
ź Univerzális – eltávolít mindenféle
győződjön meg róla, hogy a karosszéria
szennyeződést
hűvös, és a jármű árnyékban áll.
ź Koncentrátum – hígítása megfelelően
ź Hígítsa fel a koncentrátumot vízzel.
ź Lúgos pH hatású, külső és belső tisztításra is
ź Súlyos szennyeződés esetén körülbelül 1: 4,
könnyű szennyeződés esetén körülbelül 1:10
alkalmas
arányban.
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást
ź Az oldatot a tisztítandó felületre kell felvinni.
Hagyja az APC-t 10-60 másodpercig, hogy
behatoljon a szennyeződésre.
ź A vegyületek feloldják a foltokat és összekötik
a vízzel. Ezzel segíti a szennyeződés
eltávolítását.
ź A felületet tiszta kendővel törölje át vagy
vízzel öblítse le.
Megjegyzések:
ź Szükség esetén ismételje meg a tisztítási
ź Használat előtt rázza fel
folyamatot.
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź A termékeket mindig próbáljuk ki egy alig látható helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne hagyja a terméket a felületre száradni.

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

10l

25l

TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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LEATHER CLEANER SOFT
RRC Leather Cleaner Soft (BŐRTISZTÍTÓSZER GYENGE) ez a készítmény sík bőrön alkalmazható,
eltünteti a foltokat és a szennyeződéseket. A terméket perforált bőrön és hasított bőrön (nubok,
alkantara, velúr) óvatosan használjuk.
Termék tulajdonságai:
ź Sík bőrfelület és egyéb bőrfelületek
tisztításához lett kifejlesztve
ź Használatra kész a habosítóval
ź pH semleges
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást
ź Ezt a terméket óvatosan használjuk a
következő felületeken: nubuk, szarvasbőr,
velúr, anilin.

Használati útmutató:
ź Vigye fel a habot a kefére.
ź Ne alkalmazza egyenesen a bőrre.
ź A bőr részeket körkörös mozdulatokkal
tisztítsa varrástól varrásig.
ź A maradék habot és a tisztított felületet törölje
le nedves törlőkendővel.
ź Extrém szennyeződések esetén ismételje meg
a folyamatot.
ź A bőrt hagyja megszáradni a kezelés után. A
tisztítás után használja az RRC bőrápoló szert!

Megjegyzések:
ź Ne hagyjuk átázni a tisztítandó felületet!
ź Mielőtt elkezdené, próbálja ki a készítményt egy alig látható helyen.
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

200ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék
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LEATHER CLEANER STRONG
RRC Leather Cleaner Strong (BŐRTISZTÍTÓ SZER ERŐS) ez a készítmény sík bőrön alkalmazható.
Eltünteti a foltokat és a szennyeződéseket. A terméket perforált bőrön és hasított bőrön (nubok,
alcantara, velúr) óvatosan használjuk.
Termék tulajdonságai:
ź Sík bőrfelületek, bőrbútorok és egyéb bőr
termékek tisztítására lett kifejlesztve
ź Kifejezetten ajánlott nagyon szennyezett
világos bőr felülethez
ź Használatra kész a habosítóval
ź Alacsony lúgtartalmú
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást
ź Ezt a terméket óvatosan használjuk a
következő felületeken: nubuk, szarvasbőr,
velúr, anilin.

Használati útmutató:
ź Vigye fel a habot a kefére.
ź Ne alkalmazza egyenesen a bőrre.
ź A bőr részeket körkörös mozdulatokkal tisztítsa
varrástól varrásig.
ź A maradék habot és a tisztított felületet törölje
le nedves törlőkendővel.
ź Extrém szennyeződések esetén a kefét
öblítsük ki tiszta vízzel ismételje meg a
folyamatot.
ź A bőrt hagyja megszáradni a kezelés után.
ź A tisztítás befejezése után használja az RRC
bőrápoló szert!

Megjegyzések:
ź A termékeket mindig próbáljuk ki egy alig látható helyen!
ź Ne hagyjuk átázni a tisztítandó felületet!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

200ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék
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LEATHER CLEANER EXTREME
RRC Leather Cleaner Extreme (Bőrtisztító EXTRÉM) az igazán extrém szennyeződések esetében
ajánlott. Ezt a szert autókozmetikák illetve, szakemberek számára fejlesztettük ki. A termék előnye az
RRC Strong bőrtisztító szerrel szemben, hogy meggyorsítja a munkafolyamatot. A készítmény
nagyon lúgos pH 10.Könnyedén eltávolítja a nehéz foltokat és a kemény szennyeződéseket a bőr
felületéről. Az innovatív formulának köszönhetően az RRC EXTREME eltávolítja a kellemetlen
szagokat pl.: cigaretta, izzadság.
Termék tulajdonságai:
ź Ipari használatra kifejlesztett síkbőr és egyéb
bőrbútorok tisztítására.
ź Használatra kész a habosítóval
ź Nagyon lúgos termék
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást
ź Ezt a terméket óvatosan használjuk a
következő felületeken: nubuk, szarvasbőr,
velúr, anilin.

Használati útmutató:
ź Vigye fel a habot a kefére.
ź Ne alkalmazza egyenesen a bőrre.
ź Mielőtt elkezdené a tisztítást próbálja ki egy
alig látható helyen.
ź A bőr részeket körkörös mozdulatokkal tisztítsa
varrástól varrásig.
ź A maradék habot és a tisztított felületet törölje
le nedves törlőkendővel.
ź A bőrt hagyja megszáradni a kezelés közben.
ź A tisztítás befejezése után használja az RRC
bőrápoló szert!

Megjegyzések:
ź A terméket perforált bőrön és hasított bőrön (nubok, alcantara, velúr) ne használjuk.
ź A termékeket mindig próbáljuk ki egy alig látható helyen!
ź Ne hagyjuk átázni a tisztítandó felületet!
ź A terméket perforált bőrön és hasított bőrön (nubok, alcantara, velúr) ne használjuk.
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Használat csak saját felelősségre.
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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LEATHER CONDITIONER
RRC Leather Conditioner (BŐR KONDICIONÁLÓ SZER) ezt a készítményt sík bőrhöz fejlesztettük ki.
Megvédi a bőrt a mindennapi használat során. A készítmény polimer alapú. Egy láthatatlan réteget
képez, amely megvédi a bőr színét és UV védelmet biztosít a felületnek.A terméket perforált bőrön és
hasított bőrön (nubuk, alcantara, velúr) óvatosan használjuk.
Termék tulajdonságai:
ź Professzionális ápolószer sík bőrhöz
ź Nedvesíti és ápolja a bőrfelületet
ź Megakadályozza a bőr kiszáradását
ź Egy védőréteget képez, ami megvédi a bőrt a
színe elvesztésétől
ź UV védelmet biztosít a bőrfelületen
ź Használatra kész
ź Használata biztonságos minden felületen,
amennyiben betartjuk a használati utasítást
ź Ezt a terméket óvatosan használjuk a
következő felületeken: nubuk, szarvasbőr,
velúr, anilin.

Használati útmutató:
ź A terméket a tisztítás utáni száraz felületre kell
felvinni.
ź Törlőkendő segítségével, körkörös
mozdulatokkal oszlassuk el.
ź A készítmény 3 hónapig védi a bőrt!
ź A kezelés után hagyja megszáradni.

Megjegyzések:
ź Mielőtt elkezdené, próbálja ki a készítményt egy alig látható helyen.
ź Ne használja porózus illetve velúr bőrfelületen
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

29

Alap termék

150ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék
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LEATHER CLEANER
SOFT BOX
RRC Soft Box (BŐRTISZTÍTÓ SZETT GYENGE) ez a Megjegyzések:
készítmény sík bőrön alkalmazható, eltünteti a foltokat ź Mielőtt elkezdené, próbálja ki a készítményt egy alig
látható helyen.
és a szennyeződéseket. A terméket perforált bőrön és
ź
Ne használja porózus illetve velúr bőrfelületen
hasított bőrön (nubok, alcantara, velúr) óvatosan
ź
Használat
előtt rázza fel
használjuk.
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
A szett tartalma:
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Bőrtisztító Soft 200 ml - Hab.
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Bőr ápoló 150 ml
ź Használjon védőkesztyűt
ź 2 db mikroszálas törlőkendő
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Puha bőrtisztító kefe

rrcustoms

LEATHER CLEANER
STRONG BOX
RRC Strong Box (BŐRTISZTÍTÓ SZETT ERŐS) ez a Megjegyzések:
készítmény sík bőrön alkalmazható. Eltünteti a foltokat ź Mielőtt elkezdené, próbálja ki a készítményt egy alig
látható helyen.
és a szennyeződéseket. A terméket perforált bőrön és
ź Ne használja porózus illetve velúr bőrfelületen
hasított bőrön (nubok, alcantara, velúr) óvatosan
ź Használat előtt rázza fel
használjuk.
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
A szett tartalma:
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Bőrtisztító Hard 200 ml - Hab.
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Bőr ápoló 150 ml
ź Használjon védőkesztyűt
ź 2 db mikroszálas törlőkendő
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Puha bőrtisztító kefe
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UPHOLSTERY CLEANER FOAMING
Az RRC Upholstery Cleaner Foaming (SZÖVET ÉS KÁRPIT TISZTÍTÓ HABZÓ) szer mindenféle puha
szövet tisztítására alkalmas. Ajánljuk például az ülés felületére és hátára, illetve velúr típusú szövetek
tisztítására.
Termék tulajdonságai:
ź Kifejezetten puha szövet tisztítására lett
kifejlesztve.
ź Ajánlott: szőnyegek, fotelek tisztítására
ź Koncentrátum, hígítsa fel vízzel
ź Nem ajánlott kemény ragasztott kárpitok
tisztítására. Arra a célra a Low-Foaming
termékünket ajánljuk
ź Használata biztonságos minden feltüntetett
felületen, amennyiben betartjuk a használati
utasítást

Használati útmutató:
ź Enyhe szennyeződések esetén 1:20-hoz hígítsa
(1l vízhez 50ml).
ź Nehéz szennyeződés esetén 1:10 (1l vízhez
100ml) vagy 1:8 (1l vízhez 120ml) arányban
higítsa.
ź A készítményt lehet használni közvetlen
folteltávolításra is.
ź A szert vigye fel kézzel és szárítsa bonet
módszerrel. Bonet módszer: először
mikroszálas törlőkendővel illetve applikátorral,
majd tiszta és száraz, jó nedvszívó mikroszálas
törlőkendővel törölje át a kezelt felületet.
ź Tisztítás után az anyagot mossa ki (porszívó
segítségével).

Megjegyzések:
ź A termékeket mindig próbáljuk ki egy alig látható helyen!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék

rrcustoms

UPHOLSTERY CLEANER LOW-FOAMING
Az RRC Upholstery Cleaner Low-Foaming (SZÖVET ÉS KÁRPIT TISZTÍTÓ ALACSONY HABZÁS) egy
enyhe hab szer, ami mindenféle kemény szövet tisztítására alkalmas. Ajánljuk például az ülés oldalán
és hátán vagy autó mennyezetén illetve velúr típusú szövetek tisztítására.
Termék tulajdonságai:
ź Kifejezetten merev, ragasztott szövetek
tisztítására lett kifejlesztve.
ź Ajánlott: tetőkárpitok, oldal kárpitok és más
merev elemek tisztítására
ź Koncentrátum, hígítsa fel vízzel
ź Nem ajánlott puha kárpitok tisztítására. Arra a
célra a használja az UPHOLSTERY CLEANER
FOAMING termékünket.
ź Használata biztonságos minden feltüntetett
felületen, amennyiben betartjuk a használati
utasítást

Használati útmutató:
ź Használat előtt rázza fel.
ź Enyhe szennyeződések esetén 1:20-hoz hígítsa
(1l vízhez 50ml).
ź Nehéz szennyeződés esetén 1:10 (1l vízhez
100ml) vagy 1:8 (1l vízhez 120ml) arányban
higítsa.
ź A készítményt lehet használni közvetlen
folteltávolításra is.
ź A szert vigye fel kézzel és szárítsa bonet
módszerrel.
ź Bonet módszer: először mikroszálas
törlőkendővel illetve applikátorral, majd tiszta
és száraz, jó nedvszívó mikroszálas
törlőkendővel törölje át a kezelt felületet.
ź Tisztítás után az anyagot mossa ki (porszívó
segítségével).

Megjegyzések:
ź A termékeket mindig próbáljuk ki egy alig látható helyen!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
500ml

1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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INTERIOR CLEANER
Interior Cleaner (Beltéri tisztító) egy tisztítószer az autó kárpit elemeihez. Használatra kész termék
nem kell higítani. Kifejezetten autósüléshez, autó szőnyeghez, oldal és tető kárpithoz lett kifejlesztve.
Termék tulajdonságai:
ź Használatra kész kárpit tisztító
ź Különböző típusú belső anyagokhoz
ź Kifejezetten autósüléshez, autó szőnyeghez,
oldal és tető kárpithoz
ź Biztonságosan használható mindenféle
kárpithoz
ź Iceberg or Wild Berry illattal

Használati útmutató:
ź A szert rakjuk egy mikroszálas törlőkendőre
ź Körkörös mozdulatokkal haladjunk a szélétől
befelé.
ź A felületet töröljük át egy tiszta és száraz
ronggyal.

Megjegyzések:
ź A termékeket mindig próbáljuk ki egy alig látható helyen!
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
150ml

500ml

1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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ALCANTARA CLEANER
RRC Alcanatara Cleaner (ALKANTARA TISZTÍTÓ) egy speciálisan alcantara szövetekhez kifejlesztett
tisztítószer. Eltávolítja a kellemetlen szagokat izzadságot és minden hasonló szennyeződést a
kárpitból. Hosszantartó friss és tiszta érzést kölcsönöz
a szövetnek.
[Több különböző módon lehet az alkantara anyagot tisztítani. Az RRC
bemutat 2 módszert]

Termék tulajdonságai:
ź Professzionális tisztítószer célzottan alkantara
tisztításához
ź Tisztítja és felfrissíti a felületet, valamint minden
kellemetlen szagot eltüntet
ź Feljavítja az anyagok meghosszabbítva az
élettartamát
ź Használatra kész
ź Lúgos pH
ź Használata biztonságos minden feltüntetett
felületen, amennyiben betartjuk a használati
utasítást

Használati útmutató:
ź Használatra kész termék
ź Porszívózzuk ki az anyagot mielőtt a tisztítót
használnánk.
ź Használja a szert a habosítóval (ajánlott) vagy
spriccelővel.
ź Tisztítási folyamat 1: Nyomjon habot egy
mikroszálas kendőre vagy egy puha kefére.
Körkörös mozdulatokkal dörzsölje el a felületen
varrástól varrásig.
ź Tisztítási folyamat 2: Spriccelje a tisztítót a felületre
utána használja a felszívós módszert- egy tiszta
ronggyal nyomkodja a felületet amíg a felesleges
anyag fel nem szívódik. Ne dörzsölje és ne áztassa
el a felületet.
ź A felesleget egy mikroszálas törlőkendővel törölje
le. Ne öblitse le.
ź Simítsa el a felületet egy tiszta száraz mikroszálas
törlőkendővel.

Megjegyzés:
ź Használat előtt próbáljuk ki a terméket egy alig látható ponton.
ź Ne áztassa el a kárpitot.
ź Használat előtt rázza fel
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt

Elérhető kiszerelések:
200ml

1000ml

5l

TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

Professzionális termék

Speciális termék
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PLASTIC CLEANER
Plastic Cleaner műanyag tisztító megtisztítja a kemény műanyag felületeket. Előkészíti a felületet az
RRC belső műanyagápolónak. Használatra kész termék. Nem kell leöblíteni. Hatékonyan tisztít és
visszahozza a felület eredeti színét. Friss narancs illattal.
Termék tulajdonságai:
ź Remek műanyagtisztító termék belső
műanyagok tisztítására. (ajtók, műszerfal)
ź Visszaállítja a gyári színét a műanyagoknak
ź Használatra kész
ź Nem kell leöblíteni
ź Friss narancs illatú
ź Használata biztonságos minden felületen
amennyiben betartjuk a használati utasítást.
ź Használata ajánlott mielőtt az RRC belsőápolót
szeretnénk használni

Használati utasítás:
ź Rázza fel használat előtt
ź A terméket vigye fel egy mikroszálas
törlőkendőre vagy egy puha kefére.
ź Alaposan törölje át a felületet egy ronggyal
mikroszálas törlőkendővel
ź Várjon pár percet mielőtt felvinné az ápolót
ź Ismételje meg a folyamat ha szükséges

Megjegyzés:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

150ml

500ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék
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INTERIOR DETAILER
Az RRC Interior Detailer (BELSŐ TISZTÍTÓ) egy gyors tisztító készítmény, amely felfrissíti a
műanyagokat. A tisztító hatása mellett védőréteget képez UV sugárzás ellen. Megakadályozza a por
lerakódását és tiszta, természetes gyári felületet hagy maga után.
Termék tulajdonságai:
ź Egy gyors tisztító készítmény, amely felfrissíti a
műanyagokat.
ź pH semleges
ź Előhozza a színek mélységét
ź Feljavítja a felületet a gyári állopát
ź Leaves a protective anti-static layer
ź Vadcseresznye illatú
ź Biztonságos a műanyag felületek tisztítására
ź Használatra kész

Használati útmutató:
ź Vigye fel a készítményt mikroszálas törlőkendő
segítségével vagy fújja közvetlen a tisztítandó
felületre, majd törölje át.

Megjegyzések:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA

Alap termék

150ml

500ml

1000ml

Professzionális termék

5l

Speciális termék

36

rrcustoms

INTERIOR DRESSING
Az RRC Interior Dressing (BELSŐ ÁPOLÓ) ápolót azért fejlesztettük ki, hogy regenerálja, konzerválja
például a műszerfal műanyagát, az ajtókárpit műanyagát, és minden más műanyagot az autó
belterében. Alkalmazható matt, illetve fényes felületeken. A termék kellemes tapintású, antisztatikus
és enyhén sötétített felületet hagy maga után, melynek tiszta és felfrissült kinézetet ad. Az Interior
Dressing-et közvetlen alkalmazhatjuk Interior Detailer vagy APC után. A terméket kellemes szamóca
illat egészíti ki. A felfrissített beltér a kezelés után pár hétig is megtartja hatását.
Termék tulajdonságai:
ź Egy kellemes formula, ami felfrissíti és védi a
belső műanyagokat
ź creates an anti-static layer
ź UV védelmet biztosít a felületnek hogy
megakadályozza a kifakulását
ź Vadcseresznye illatú
ź Biztonságos a műanyag felületek tisztítására
ź Használatra kész

Használati útmutató:
ź Tisztítsa meg a felületet az RRC APC-vel vagy
az Interior Detailer-rel.
ź A felületre egyenletesen kenje fel mikroszálas
törlőkendővel.
ź Várjon 5 percet, és törölje le a felesleges
anyagot mikroszálas törlőkendővel.
ź A hatás megerősítéséhez alkalmazhat még egy
réteget.

Megjegyzések:
ź Használat előtt rázza fel
ź Ne alkalmazza a terméket forró felületen.
ź Tárolja hűvös és száraz helyen!
ź Gyermek elől elzárva tartandó
ź Használjon védőkesztyűt
ź Kerülje a termék használatát közvetlen napsütésben.

Elérhető kiszerelések:
TERMÉK KATEGÓRIA
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Alap termék

150ml

500ml

1000ml

Professzionális termék

Speciális termék

rrcustoms

ISOPROPYLALCOHOL
IPA(isopropyl alcohol) egy professzionális tisztító festett felületekhez. Összetétele
99% organikus alkohol. Feloldja az olajat és a zsírt, eltávolítja a legtöbbféle
szennyeződést a felületről. A felületet tisztán és zsírtalanul hagyja maga után.
Gyorsan szárad.
Elérhető kiszerelések: 100ml, 500ml, 1000ml, 5l, 10l, 25l
rrcustoms

ADHESIVEREMOVER

Használatra kész termék. Univerzális termék kellemes illattal a járműveket
festésére illetve fóliázása való előkészítésére. Idális ragasztók eltávolítására, fólia
maradványok eltávolítására és bármilyen matrica eltávolítására.
Elérhető kiszerelések: 100ml, 500ml, 5l

rrcustoms

TINTGEL

Professzionális gél nedves fólia felrakásához. Tökéletesen zsírtalanítja a felületet.
Nem hagy csíkokat gyorsan elpárolog. Adagolás: 6-10 ml minden 1 L vízhez.
Elérhető kiszerelés: 100ml, 1000ml, 5l

rrcustoms

SURFACECLEANER
Egy univerzális használatra kész alkohol alapú tisztító kellemes illattal. Eltávolít
minden féle szennyeződést a felületről és zsírtalanítja azt. Segít eltávolítani a
különböző hátramaradt szennyeződéseket már az első használat után.
Elérhető kiszerelés: 100ml, 500ml, 5l

rrcustoms

FILMCLEANER
RRC Fólia tisztító egy kiváló termék a matt fóliával fóliázott autóknak a tisztítására.
Mélyen behatol a fólia anyagába anélkül hogy azt megsértené és a benne lévő
szennyeződést molekulákra bontja ezzel elérve a felület teljes tisztítását és
zsírtalanítását. Nem hagy semmiféle nyomot, szagot vagy akármilyen
elszíneződést maga után.
Elérhető kiszerelés: 1000ml, 5l
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TARTOZÉKOK
Empty bottle with trigger
Üres ﬂakon.
Elérhető méretek: 150 ml, 500 ml, 1000 ml

Empty HDPE bottle with trigger and scale
res HDPE ﬂakon szórófejjel és mennyiség mérővel, üres
címkével.
Elérhető méretek: 150 ml, 500 ml, 1000 ml

A 200ml foamer
200 ml habosító ideális autómosási szerekhez.

Foaming Trigger / sprayer
Habosító szórófej 28/410 menettel az RRCustoms
termékekhez fejlesztve. Tökéletesen működik a wheel gél,
bőrápoló soft és strong, APC és sok más termékkel.

Wool mitt/ Wool Wash Mitt
Kifejezetten autómosásra tervezett kesztyű, ami 100%-ban
bárány gyapjúból készült. Az anyagából eredően a puha sörték
ﬁnoman távolítják el a szennyeződéseket az autó felületéről. A
szennyeződés könnyen kimosható a kesztyűből. A puha sörte
rengeteg vizet tud magába szívni, ezáltal segíti a karcmentes
mosást és a megfelelő sampon mennyiség felvitelt.

Rubber gloves size L (8-9) / XL (9-10)
Púdermentes nitril kesztyű fekete színben. A megerősített
anyagnak köszönhetően nyújtható és ellen áll az erős
vegyszereknek és oldószereknek. Tökéletesen alkalmazkodik
a kéz formájához.
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TARTOZÉKOK
RRCustoms Detail Bag
Egy nagy strapabíró táska a kozmetikai szerek és kellékek hordására –
elengedhetetlen minden olyan kozmetikai felhasználónak, aki szereti a
kedvenc tisztítószereit egy helyen, kéznél tartani. A táska Lengyelországban
lett gyártva speciálisan az RRCustoms-nek!

Seamless microfibre 40 x 40 cm
Varrásmentes magas minőségű mikroszálas törlőkendő, pormentes anyaga
segít a problémamentes törlésben. Tökéletes a műanyag ápolószerek,
viaszok, QD applikálására, valamint a polírozó paszta maradványainak
eltávolítására.
Anyaga: 80% polyester 20% polyamide.
Súly: 360g / m2

Wafer microfibre 40 x 40 cm
Bolyhos, puha, nagy mikroszálas törölköző, melyet az autó szárításához
találtuk fel kék színű, piros élszalaggal szárítanak. A törülközőt úgy terveztük
meg, hogy biztonságosan megszárítsa az autó felületét. A szövet minden
oldalának más szál hosszúsága van.
Anyaga: 70% polyester 30% polyamide
Súly: 900g / m2

Seamless microfibre GRAY COYOTE 40 x 40 cm
Magas minőségű mikroszálas törlőkendő, pormentes anyaga segít a
problémamentes törlésben. Kialakítása segít abban, hogy minimalizáljuk a
karcokat a felületen használata közben. Tökéletes a műanyag ápolószerek,
viaszok, QD applikálására, valamint a polírozó paszta maradványainak
eltávolítására.
Anyaga: 80% polyester 20% polyamide
Súly: 380g / m2

Towel 40 x 40 cm
Kicsi törülköző puha és bolyhos mikroszálas anyagból. Ez lehetővé teszi,
hogy könnyedén és hatékonyan kiszárítsa autóját csíkok nélkül.
Használható gyorskozmetika és viaszok dörzsölésére is. Súlya minimalizálja
a karosszéria karcolásának kockázatát.
Anyag: 80% poliészter, 20% poliamid
Méretek: 40 x 40 cm
Súly: 380 g / m²
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TARTOZÉKOK
FLUFFY towel 40 x 60 cm
Bolyhos, puha mikroszálas törölköző. Kék színű, piros szegéllyel. A
törülközőt úgy tervezték, hogy biztonságosan kiszárítsa az autó
karosszériáját anélkül, hogy megkarcolná. Használható gyorskozmetika
dörzsölésére is.
Anyag: 80% poliészter, 20% poliamid
Méretek: 40 x 60 cm
Súly: 550 g / m²

FLUFFY towel 60 x 90 cm
Bolyhos, nagy mikroszálas törölköző. Kék színű, sárga szegéllyel. Ezt a
törülközőt a karosszéria biztonságos szárításához és fényezéséhez,
valamint a porlasztó gyors dörzsöléséhez tervezték, anélkül, hogy a
karosszéria megkarcolódna. A törülköző mindkét oldalán különböző
szálhosszúságú. Funkcionális, gyorsan száradó és rendkívül tartós. Jól és
többször is teljesít nedves és száraz körülmények között.
Anyag: 80% poliészter, 20% poliamid
Méretek: 60 x 90 cm
Súly: 460 g / m²

Towel XXL THICK 80 x 50 cm
Nagy, nedvszívó törülköző a festék szárításához. Puha és bolyhos
mikroszálas anyagból. Segítségével hatékonyan kiszáríthatja a közepes és
nagy méretű autót csíkok nélkül. Használható gyorskozmetika és viaszok
dörzsölésére is. Kiküszöböli a festék karcolódásának kockázatát.
Méretek: 80 x 50 cm
Súly: 900 g / m²

Towel Ultra Plush 40 x 40 cm
Nagyon magas nedvszívó mikroszálas törölköző. Hosszú és bolyhos szálak a
csíkok nélküli munkához. Ideális szárításhoz és polírozáshoz. Úgy tervezték,
hogy kötszereket, viaszokat, gyors porlasztókat, valamint a polírozó paszta
maradványait eltávolítsák. Ideális nagyon ﬁnom festékekhez, érzékeny a
karcolásokra.
Méretek: 40 x 40 cm
Súly: 900 g / m²

Towel GREEN DEVIL TWIST TOWEL 60 x 90 cm
Kétoldalas, nagy törülköző a szárításhoz. A legﬁnomabb mikroszálas
burkolat a piacon. A speciális szövésű és hosszabb szálak garantálják a
kiváló vízfelvételt. A szálak mindkét oldalon azonos hosszúságúak. Sokkal
ellenállóbb és tartósabb, mint a többi törülköző. Megismételt használaztra
nedves és száraz körülmények között.
Méretek: 60 x 90 cm
Súly: 700 g / m²
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TARTOZÉKOK

Bucket / bucket with grit guard
Az RRC mosó vödör szeparátorral. Erősített vödör autómosáshoz és öblítéshez.
Elengedhetetlen a “2 vödrös mosási módszerhez”. Kényelmes és tartós füllel
szerelve. Egy erősített alsó résszel rendelkezik és légmentesen zárható fedővel.
ź 19 L térfogatú
ź 34 cm magas
ź Anyaga: tartós PP/PE műanyag
ź Védelem a könnyű kinyitás ellen
ź Elérhető szeparátorral vagy anélkül

Leather cleaning brush
Kefe a belső bőrfelületek tisztításához, puha sörtéjének köszönhetően
tökéletes mindenféle bőrtípushoz.

Wheel cleaning brush
A kefe arra lett kifejlesztve, hogy a felni nehezen elérhető és belső részeit
könnyedén tudjuk tisztítani. Flexibilitásának köszönhetően idális segítség
felni mosásához. Minden RRC felni tisztítószerrel használható. Átmérője 9
cm a hossza a mosó részének pedig 23 cm. sárga színben kapható.

Cotton applicator
Nagyon puha pamut Korong applikátor. Fehér vagy sárga színben.

Foam applicator yellow
Puha sárga hab korong applikátor
Viaszok, ápolók felviteléhez.

Oval dressing / wax applicator
Egy ﬁnom szivacsból készült applikátor, amely ideálisan alkalmas
műanyagápolók, bőrápolók, viaszok applikációjára

Round applicator for dressing / wax
Egy ﬁnom szivacsból készült applikátor, amely ideálisan alkalmas
műanyagápolók, bőrápolók, viaszok applikációjára

Tire applicator
Egy jó minőségű ﬁnom szivacsból készült applikátor gumiabroncsok
kezeléséhez
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ILLATOSÍTÓK
Az RR Customs Customs autós illatainak új
sorozata több mint 50 intenzív, aromás
összetételű. Minden címke egy szokásos,
képregény stílusban mutat be egy darab RR
Customs történetet.
Új illatokat készítettünk a különféle ízek nagyon
különleges kombinációkban történő keverésével.
Mindenki talál valamit, ami megfelel az ízlésének.
Minden RRC illat permetezővel ellátott palack
formájában érkezik. Mindegyikhez tartozik egy
tükörre akasztható párnácska.

Az aromák intenzitása elsősorban attól függ, hogy
mennyi folyadékot alkalmazunk a párnára.
Szeretünk kísérletezni - rengeteg egzotikus ízt
találhat, például: pézsma, fehér tea, bambusz,
mangosztán vagy acai bogyók. Ha oldschoolba
szeretné csinálni, javasoljuk, hogy a rágógumi,
narancs, cseresznye, menta és még sok más illatot
tartson magánál.
Szóval, melyik a kedvenc illata?

RR TUNING
6772 Deszk, Széchényi
István u. 51/B.
+36303262899
office@rrtuning.hu
www.rrtuning.hu

