
Biztosítsa magának a fényes forgalmat

LIQUI MOLY
   Autóápolás



Minden ami mozog, 
ápoltabban megy a 
LIQUI MOLY-val.

Mindegy milyen évszak van: a járműápolásnak 
mindig szezonja van. Télen a hó,a jég és az útsó 
megteszi a hatását. Tavasszal, nyáron és ősszel 
a burkolati szennyeződések, pollen, madár- és 
rovarürülékek nem kímélik a fényezést és az 
üvegeket. Egyidejűleg  a gépjármű belseje is 
állandóan igénybe van véve. 

A LIQUI MOLY által kínált gépjárműápolással
ügyfelei számára egész évben optimális
gondozást és védelmet nyújt a gépjárművek 
részére, optikai és techn ikai értékmegőrzést 
eredményezve. Használja ki a Liqui Moly 
átfogó termékválasztékát és biztosítsa
magának a LIQUI MOLY járműápolási 
termékeivel a ragyogó értékesítési potenciált!

Világhírű autókémiai márkaként a LIQUI MOLY 
egyedülálló teljes választékot kínál több mint 
4000 cikkből. Ebbe beletartozik ápolószereink 
teljes választéka, tökéletesen lefedi a 
gépjárművekben történő alkalmazásokat. 
Legyen szó festékről, krómról, üvegről, 
gumiról, felniről, motorháztető, műanyag, 
motor, bőr vagy belső tér: a LIQUI MOLY 
járműápolási termékei biztosítják, hogy 
az ügyfelek a lehető legjobban és hosszan 
élvezzék járműveik értékét, óvják állagát.

A LIQUI MOLY világszerte ismert, maximális 
dinamika és tiszta érzelem jellemzi.
Megállapodásokkal mint például a 
szponzorálásunk a Forma-1-ben, a MotoGP-
ben és a téli sportokban gondoskodunk arról, 
hogy logónk jelen legyen az egész évben 
szerte a világon. Hogy növelje az ismertséget 
és a márkahűséget és a termékeink iránti 
keresletet. Együttműködés a LIQUI MOLY-val  
az Ön számára is több figyelmet és még több, 
jobb üzletet jelent.

Az emberek évtizedek óta összekötik 
a márkanevünket a kiváló minőségű 
motorolajokkal, adalékokkal, járműápolási 
termékekkel, szerviz, ragasztó- és tömítő 
termékekkel. Rendszeresen választanak 
minket a vezető autós magazinok olvasói 
Németország legjobb kenőanyag márkájává 
és 2. helyet foglalunk el az ápolószerek 
kategóriában. Egy nagy megtiszteltetés ez és 
bizonyíték a folyamatosan magas és kiváló 
minőségű termékeinkre  és magabiztosság 
hogy a végfelhasználók LIQUI MOLY-t 
választják.

Nem csak szállító vagyunk, hanem az Ön 
hosszú távú szállítója és partnere! Mindenben, 
amit csinálunk, te vagy a fókuszban. 
Versenyelőnyeink többek között a  gyorsaság, 
határozottság, személyes kiszolgálás és 
kompromisszumok nélküli ügyfélközpontúság. 
Ez különböztet meg minket. Amikor és ahol 
szükséges : minden területre kiterjedően, a 
szervizben mindig ott vagyunk az Ön számára.
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Kátrányoldó spray Szilikon és 
wax eltávolító

Nagy hatásfokú oldószer-kom-
bináció gyanta és kátrányfoltok 
eltávolítására a gépjárműről, 
lakókocsiról, motorkerékpárról, 
bicikliről, szerszámokról stb. 
Nagy hatékonyságra és a lak-
kokkal való összeférhetőségre  
hangolva.

Eltávolítja a szilikont és a viaszt 
az üvegről, lakkról és krómré-
szekről. Megtisztítja a szélvédő-
ket és eltávolítja a gépi mosás 
utáni viaszcseppeket. Tiszta kilá-
tásról gondoskodik az autómosás 
után. Megfelelő alapot  hoz létre 
fényezés előtt.

400 ml, Csomag 6, Cikksz: 1600 500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1555
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FÉNYEZÉS

Maradéktalanul és gyorsan 
eltávolítja a zsír-, olaj-, üzem-
anyag- és egyéb erős szennyező-
déseket, valamint a felületi vagy 
vakrozsdát. Az intenzív autótisz-
tító kiváló nedvesítési és kúszási 
jellemzőkkel bír, és biológiailag 
jól lebontható.

Intenzív autótisztító Narancsos terpentines 
tisztító spray 

Rovar eltávolító

Univerzálisan alkalmazható ha-
tékony tisztítószer, mely többek 
között 100%-ban megújuló nyers-
anyagokból nyert narancs-ter-
pentin tartalmaz. A biológiailag 
lebomló, narancsolajból előállított 
oldószernek köszönhetően gyorsan 
és egyszerűen távolítja el a makacs 
szennyeződéseket, mint ragasz-
tószer maradványok, olaj, zsír, 
szilikon, gumimorzsalék, viasz, 
gyanta, kátrány, bitumen, vízálló 
filctoll feliratok és grafiti, anélkül, 
hogy olajos filmréteget hagyna 
maga után. Kellemes narancsilla-
tot áraszt.

A rovarmaradványok gyors és 
fáradság nélküli eltávolítására. 
Üveg, műanyag, lakk és króm 
felületekre. Kíméletesen és 
gyorsan felpuhítja a rovarszeny-
nyeződéseket. Autómosás előtti 
előkezelésre is kiválóan  al-
kalmas. Nagy hatékonyságú és 
biológiailag jól lebontható.

500 ml, Csomag 6,  Cikksz:1546 400 ml, Csomag 12, Cikksz: 21667 500 ml, Csomagolás 6, Cikksz: 1543
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Nagy hatékonyságú, univerzá-
lisan alkalmazható tisztítóhab 
a különböző anyagok hatékony 
tisztítására. Könnyedén  tisztítja 
az aktív formulának köszönhe-
tően a sima felületeket, csík nél-
kül. A hab is ideálisan a függőle-
ges felületekre alkalmas.

Aktív habtisztító

Tipp:
Tisztításra is kiváló az 
alábbiakra:
 l Tükrök és üvegfelületek
 l Kárpitok és szőnyegek
 l Egerek és billentyűzetek

ÚJ

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 21277



Polír és viasz

Tisztít, políroz, véd és fényesít. 
Kiváló hosszútávú védelem. A 
káros környezeti hatások ellen 
is véd. Ragyogó, magasfényű 
felületet ad. Egy munkamenet-
ben tisztít, políroz és konzervál. 
Rendszeres alkalmazása  opti-
mális lakkápolást eredményez. 
Polírozógéphez alkalmas.

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1467
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FÉNYEZÉS

Lakktisztító Festék fényező paszta

Eltávolítja a kátrány-, szenny-, 
zsírfoltokat és a vakrozsdát. 
Tisztít és políroz. Helyreállítja az 
eredeti színmélységet. Kiegyenlí-
ti az enyhe karcokat. Eltávolítja a 
szennyeződéseket és az elörege-
dett lakkrészecskéket.  Tisztítja 
és elsimítja a lakkot. Alkalma-
zását követően ápolja a lakkot 
LIQUI MOLY keményviasszal. 
Polírozógéphez alkalmas.

Tisztít, políroz és véd. A car-
nauba viasznak köszönhetően 
ragyogóan fényes felületet ad. 
Kitűnő védelem a káros környe-
zeti hatások ellen. Kiegyenlíti a 
kis hajszálkarcokat és elsimítja a 
felületet. Mély fényt kölcsönöz a 
lakknak. A bemattult lakk fárad-
ság nélkül ismét elnyeri eredeti 
kinézetét. Krémes konzisztenciá-
jának köszönhetően takarékosan 
használható.

300 g, Csomag 6, Cikksz: 1532
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Autósampon viaszos 

Ragyogás és védelem egy lépés-
ben. Gyors köztes lakkápolásra. 
Fáradság nélkül eltávolítja a 
szennyeződést és válogatott 
viaszokkal és tenzidekkel óvja 
a lakkot. Nincsenek vízfoltos 
szélek. Megkönnyíti a száraz-
ra törlést és kíméli a kezet. A 
ragyogás intenzívvé tételével 
autóját optikailag vonzóbbá teszi. 
Védi a lakkot az időjárástól és 
más agresszív hatásoktól. Rend-
szeres alkalmazása optimális 
lakkápolást eredményez.

1 l, Csomag 6, Cikksz: 1542

Tipp:
Ideális az alábbiak ápolására is:
l Rozsdamentes acél felületek
l Magasfényű bútorok
l Fürdőszoba berendezések

Tipp:
Tökéletesen tisztít
l Rozsdamentes acél rácsok és 
mosogatók 
l Fitnesz felszerelések 

Tipp:
Ideálisan alkalmazható a fali-
csempék tisztítására is.

Autósampon Fényesítő, viaszos 
sampon

Az alapos autómosáshoz.
Kíméli a lakkot és ragyogást 
kölcsönöz neki. Az autósampon 
mosóaktív összetevői mara-
déktalanul eltávolítják a por, 
valamint az olaj- és zsírtartalmú 
szennyeződéseket. Biológiailag 
jó lebontható.

Hatékony, multifunkcionális és pH- 
semleges feltéphető samponkoncent-
rátum kézi járműmosáshoz. Enyhe, 
bőr- és lakkímélő tenzidekkel, nagy 
arányban tartalmaz ápoló komponse-
ket is. Mosás, ápolás és szárítás  egy 
munkamenetben. A leöblítés után a 
vízhártya azonnal felszakad, segít-
ve a jármű foltmentes száradását. A 
fényesítő viaszos sampon egyebek közt 
ideális fenntartó ápolásra, mivel nem 
távolítja el az előzőleg  felhordott vé-
dőréteget/politúrt. Magas fényt kölcsö-
nöz a lakknak és hosszan tartó konzer-
válást végez, ezáltal megvédi a lakkot 
az agresszív környezeti hatásoktól.

1 l, Csomag 6, Cikksz: 1545
10 l, Csomag 1, Cikksz: 8198
25 l, Csomag 1, Cikksz: 8199500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1486



Lakk gyorsápoló

Nagy hatékonyságú fényezéstömí-
tő spray innovatív védőformulával. 
Gyors, egyszerű fényápoláshoz 
polírozás nélkül. Eltávolítja a ki-
sebb szennyeződéseket, mint por 
vagy vízfoltok és ragyogó csillo-
gást kölcsönöz a fényezésnek. A 
fényezés sok héten át szép sima 
felületű lesz, továbbá kiváló vízle-
pergető hatást és tartós védelmet 
biztosít az agresszív környezeti be-
hatások ellen. Hosszú időre meg-
őrzi az így nyert végeredményt 
és csökkenti a szennyeződések 
ismételt megtapadását. Kelleme-
sen gyümölcsös mangó illatú. 

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 21611
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FÉNYEZÉS

Tisztít, véd és fényesít. Folyékony 
keményviasz magasfényű kon-
zerválásra. Hosszú időre szóló 
intenzív védelem. Ez a kiváló 
minőségű ápoló emulzió megvédi 
a lakkot az agresszív környezeti 
hatásoktól. Kiválóan  alkalmas 
(LIQUI MOLY lakktisztítóval) elő-
készített lakkhoz is. Tükörfényes 
felületről gondoskodik. Polírozó-
géphez alkalmas.

Keményviasz Csillogó viasz spray

Jó tisztítóhatású és kiváló fényesítő 
hatású viasz. Az enyhe utcai szeny-
nyeződéseket és a zsíros szennyező-
déseket fáradság nélkül és gyorsan, 
karcok keletkezése nélkül eltávolítja. 
A rendkívül könnyű (a portörléshez 
hasonlítható) felpolírozáskor minden 
lakk- és festéktípusnál magasfényű 
és rendkívül jó színmélységű, sima 
felület képződik. A keletkező védő-
réteg kiegyenlíti az enyhe karcokat, 
konzerválja a lakkot az időjárás  
hatásaival szemben.

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1422 400 ml, Csomag 12, Cikksz: 1647

10

Az elöregedett és fénytelen 
lakkrétegek, durva szennyeződé-
sek, festékköd, karcok és felületi 
repedések fáradság nélküli el-
távolítására. A csiszolópasztával 
kezelt felületek további kezelés 
nélkül fényezhetők. Szilikonmen-
tes. Polírozógéphez alkalmas.

Políturfényező

300 g, Csomag 6, Cikksz: 1556

Políturfényező Metálfényező 

Tisztít, políroz, véd és fényesít. 
Felfrissíti és ismét ragyogóvá te-
szi a bemattult lakkot. Kiegyenlíti 
a lakk enyhe egyenetlenségeit. 
Védi a lakkot az időjárás hatásai-
tól. Polírozógéphez alkalmas.

Tisztít, véd és ápol. Ragyogóan 
fényes felületet ad. Hosszan véd 
az időjárástól. Speciális ápoló-
szer minden metálfényezéshez. 
Hosszabb ideig eső- és szennyta-
szító és fokozza a lakk ellenálló 
képességét a káros  környezeti 
hatásokkal szemben. Az enyhén 
kopott és matt lakk fáradság nél-
kül ismét eléri eredeti csillogá-
sát és kinézetét. Polírozógéphez 
alkalmas.

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1436 500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1424

Tipp:
Az alábbiak ápolásra is ideális:
l  Rozsdamentes acél felületek
l Magasfényű bútorok
l Mosogatók

Tipp: Kiválóan alkalmas 
magasfényű bútorok, 
zongorák karbantartására.

ÚJ



Szélvédőmosó szuper 
koncentrátum 1:100

Üvegtisztító Fix-Klar
esővízlepergető

Másodpercek alatt tiszta és el-
kenődésmentes kilátást teremt. 
Eltávolítja az olaj- és szilikon-
bevonatokat és a rovarmarad-
ványokat. A citrus erejével. 
Foszfátmentes és biológiailag 
lebontható. 

Adagolási arány: 1 : 100.

Koncentrált, alkohol alapú tisztítószer 
üveglapok és épületek és járművek 
stb. egyéb kemény és sima, alkoholálló 
felületeinek tisztítására. Az üvegtisztító 
fáradság nélkül eltávolítja a legmaka-
csabb olaj-, zsír-, szilikon-, vízkő- és 
szappancseppek, ujjlenyomatok stb. 
okozta szennyeződéseket. Még a ma-
kacs szennyeződéseket, mint a viaszma-
radványok, festékköd és rovartetemek 
is könnyen eltávolítja. Az üvegtisztító  
egyedülálló száradási jellemzőkkel bír, 
ezért elkenődésektől, valamint marad-
ványoktól mentes felületet hagy hátra. A 
felhordókendők is gyorsabban szárad-
nak, így tovább használhatók.

Megbízható vízlepergető szél-
védőkre és sisakplexikre. Jobb 
kilátást és nagyobb biztonságot 
teremt, mert a menetszél gyor-
san lepergeti az esőcseppeket. A 
rovarok, jég és hó is könnyebben 
eltávolítható.

50 ml, Csomag 40, Cikksz: 1517
250 ml, Csomag 6, Cikksz: 1519

10 l, Csomag 1, Cikksz: 8194
33 l, csomag 1, Cikksz.: 8195 125 ml, Csomag 12, Cikksz: 1590
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A jégoldó speciálisan kiválasztott 
hatóanyag-kombinációja jégoldó 
és tisztító tulajdonságokkal bír, 
gyorsan és kíméletesen eltávo-
lítja az autó üvegeiről a jeget és a 
deret, valamint megakadályozza 
a gyors  újrajegesedést.

Szélvédő jégoldó spray Szélvédőtisztító hab 
spray

Szélvédőmosó 
koncentrátum 1:10 

Nagy hatékonyságú tisztítóhab. 
Tükröződésmentes autószélvédőt 
biztosít, ezáltal fokozza a biztonsá-
got. Feloldja és eltávolítja a sziliko-
nokat, a nikotint, a rovarokat, olaj- és 
zsírtartalmú szennyeződéseket.  Po-
likarbonáthoz alkalmas. Festékekkel, 
műanyagokkal és gumival szemben 
semleges.

Másodpercek alatt tiszta és el-
kenődésmentes kilátást teremt. 
Eltávolítja az olaj- és szilikon-
bevonatokat és a rovarmarad-
ványokat. A citrus erejével. 
Foszfátmentes és biológiailag 
lebontható.

Adagolási arány: 1 : 10.

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 6902 1 l, Csomag 12, Cikksz: 1514
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ÜVEG

Tipp:
Az alábbiak tisztítására is 
kiváló
l Tükrök
l Kerámia főzőlapok
l Hűtőszekrény polcai

Tipp:
Az alábbiak tisztítására is 
kiváló
l Tükrök
l Kerámia főzőlapok
l Hűtőszekrény polcai

Tipp:
Ideális továbbá
 l Üvegházüvegek
 l Zuhanykabinok
 l Télikertek

300 ml, Csomag 12, Cikksz: 1512



Cabrio vászontető 
tisztító 

Cabrio vászontető 
impregnáló 

Gumiápoló

Minden kabriótetőhöz. Kíméle-
tesen és alaposan tisztít. Per-
metezze a kabriótető-tisztítót 
az előnedvesített kabriótetőre. 
Gyorsan és alaposan letisztítja 
a makacs szennyeződéseket is. 
Nem támadja meg a fényezést.

A víz elleni optimális védelemre. 
A szövet puha és légáteresztő 
marad. Megvéd az olaj, zsír és 
szennyeződés okozta foltoktól. 
Szilikonmentes

Ápolja, tisztítja és kicsinosítja 
az ajtó-, ablak-, csomagtértö-
mítéseket és a gumiabroncso-
kat. Télen megakadályozza a 
befagyást. Rugalmasan tartja 
a gumi alkatrészeket, ezáltal 
hosszabbítva azok élettartamát. 
Autók  gumiabroncsainak és 
gumiszőnyegeinek ápolására 
és mélytisztítására is kiválóan 
alkalmas.

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1593 400 ml, Csomag 6, Cikksz: 1594 500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1538
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FELSŐRÉSZ ÉS GUMI

Alufelnik és acél keréktárcsák 
kíméletes és intenzív tisztításá-
ra. Megakadályozza a makacs 
újraszennyeződést. A felni rend-
szeres ápolása fényt ad a felni-
nek és biztosítja hosszú élettar-
tamát. A keréktárcsa új  fényében 
tündököl. Fáradság nélkül 
tisztítja és távolítja el a fékport 
és az egyéb szennyeződéseket. A 
keréktárcsa-tisztító biológiailag 
jól lebontható. Savmentes.

Felni tisztító speciál Gumi tisztító hab spraySavas keréktárcsa-
tisztító

A gumiabroncs tisztítására, 
ápolására, védelmére és optikai 
csinosítására egy munkamenet-
ben. A gumiabroncs-fényesítő 
hab optikai csinosításképp ismét 
intenzív fényt kölcsönöz az ab-
roncs elmattult falának.

Savtartalmú speciális tisztítószer 
az erős szervetlen szennyeződések 
gyors eltávolítására. Erős ásványi 
sav alapú, fluorsav hozzáadása nél-
küli, még a keréktárcsa olyan rend-
kívüli szennyeződéseit is gyorsan,  
alaposan és közel érintés nélkül 
eltávolítja , mint pl. a ráégett fékpor 
és a makacs környezeti szennyező-
dések. Ez a tisztítószer minimálisra 
csökkenti a felni tisztítására fordí-
tott munkát, és az előírt feltételek  
betartásával bevezethető biológiai 
szennyvízkezelő berendezésekbe.

1 l, Csomag 6, Cikksz: 1597 400 ml, Csomag 6, Cikksz: 1609
11 kg, Csomag 1, Cikksz.: 8192
35 kg, Csomag 1, Cikksz.: 8193
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GUMI ÉS FELNI

Tipp:
az alábbiak impregnálására is:
l Hátizsákok
l Sneaker
l Napellenző
l Kültéri kabátok
l Szövet huzatok a székeken



Kijelzőtisztító Műszerfal tisztító spray Műszerfal tisztító 
spray XXL

Műszerfalápoló spray

Nagy teljesítményű tisztítóhab 
innovatív mikrofluid technoló-
giával a kijelző gyors és kímé-
lő tisztításához. Eltávolítja a 
használattal járó tipikus, kisebb 
szennyeződéseket, gondosko-
dik a csíkmentes tisztaságról, 
hatékonyan távolítja el a koszt és 
ujjlenyomatokat, mégis kímé-
lően bánik a felülettel. A kisze-
relés méretének köszönhetően 
igen praktikusan alkalmazható 
útközben is. Nem ömlik ki, mivel 
hajtógázt nem tartalmaz.

A kifakult és viharvert műanya-
gok új életre kelnek. A műanyag 
alkatrészek visszanyerik eredeti 
kinézetüket és nem száradnak ki. 
Megszünteti a zavaró nyikorgást 
és csikorgást. Zsírosítás nélkül 
ápol, antisztatikus és  portaszító. 
Jó kenőhatás a gumi és műanyag 
alkatrészeken, impregnál és 
szigetel, univerzálisan alkalmaz-
ható. Szilikontartalmú.

A kifakult és viharvert műanya-
gok új életre kelnek. A műanyag 
alkatrészek visszanyerik eredeti 
kinézetüket és nem száradnak ki. 
Megszünteti a zavaró nyikorgást 
és csikorgást. Zsírosítás nélkül 
ápol, antisztatikus és  portaszító. 
Jó kenőhatás a gumi és műanyag 
alkatrészeken, impregnál és 
szigetel, univerzálisan alkalmaz-
ható. Szilikontartalmú.

A kifakult műanyagoknak ismét 
selymes matt fényt kölcsönöz. 
Mélyen behatol a műanyagba, 
ami hosszan tartó hatásról gon-
doskodik. Olajozás nélkül tisztít 
és véd. A műszerfal-tisztító an-
tisztatikus, így portaszító. A mű-
szerfalápolóval kezelt műanyag 
úgy néz ki, mint az új. Megszün-
teti a csikorgást és recsegést.

100 ml, Csomag 24, Cikksz: 21634 200 ml, Csomag 12, Cikksz: 1510 600 ml, Csomag 12, Cikksz: 1610

Vanilia:
300 ml, Csomag 12, Cikksz: 1598
Citrus:
300 ml, Csomag 12, Cikksz: 1599
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Nagy hatékonyságú, univerzá-
lisan alkalmazható tisztítóhab 
különböző anyagok hatékony 
tisztítására. Az aktívformulának 
köszönhetően könnyedén, fátyol- 
és csíkmentesen tisztítja a sima 
felületeket. A jól tapadó hab okán 
optimálisan használható függő-
leges felületeken is. 

Aktív-habtisztító spray Autóbelsőtér tisztító

Tisztítófolyadék műanyag alkat-
részek, -szövetek és burkolatok 
intenzív, kímélő és gyors tisztí-
tására a gépkocsi utasterében. 
Alaposan eltávolítja az olajat, 
zsírt, a nikotinos és egyéb szeny-
nyeződéseket. Különösen jól 
használható ital-, édesség- és 
nikotinmaradványok eltávolítá-
sára.

500 ml, Csomag 6, Cikksz: 21277 500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1547
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BELSŐTÉR

Tipp:
Megbízhatóan eltávolítja az 
alábbiakat is
lekvár ill. mézfoltok a sima 
felületekről.

Tipp:
Az alábbiak tisztításra is kiváló
l tükrök és üvegfelületek
l kárpitok és szőnyegek
l egerek és billentyűzetek

ÚJ
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Speciális, sűrített levegős tisz-
títókészülék szennyeződések 
problémás helyekről történő 
eltávolítására. A levegő és tisz-
títófolyadék keveréket a csatla-
koztatott sűrített levegő finoman 
elporlasztja. A jellegzetes torná-
dó effektus gond nélkül fellazítja 
a szennyeződéseket. Ideális, 2 
perces előkészület a szervizelés 
idején.

Koncentrált , vízzel hígítható 
univerzális tisztítószer – fosz-
fát-szilikát és oldószermentes. 
Biológiailag lebontható. Alkal-
mazási céltól függően 1:2000 
keverési arányig.

Erősen alkálikus, foszfátmentes 
és gyorsan szétválasztó, nagy 
teljesítményű tisztítószer-kon-
centrátum erősen szennyezett, 
lúgálló felületekre. Összetevői-
nek jó biológiai lebonthatósága, 
valamint a gyorsan  szétválasztó 
tulajdonságának köszönhetően 
ez az univerzális tisztítószer 
rendkívül nagy mértékben kör-
nyezet- és szennyvízbarát.

Tornador Gun
szórópisztoly

Univerzális tisztító 
koncentrátum

Univerzális extrém
tisztítószer

Klíma frissítő spray

A legrövidebb időn (kb. 10 
percen) belül megszünteti a 
kellemetlen szagokat, amiket a 
klímaberendezésben, légcsator-
nákban vagy a gépkocsi utaste-
rében található baktériumok és 
gombák okoznak. Egyszerűen,  a 
pollenszűrő, ill. porszűrő lesze-
relése nélkül használható. Kelle-
mes friss illatot hagy hátra.

1 Db, Csomag 1, Cikksz: 29077 1 l, Csomag 6, Cikksz: 1653
11 kg Cikksz: 8190
35 kg Cikksz: 8191 75 ml, Csomag 12, Cikksz: 21465

Klímarendszer tisztító 
spray
Speciális tisztítószer, ami egy-
szerűen és hatásosan megsza-
badítja a klímaberendezéseket 
a gombáktól és baktériumoktól. 
A tisztítás után kellemes friss 
illatot hagy hátra. A járműgyár-
tók által a klímaberendezések 
tisztítására vonatkozóan meg-
adott szervizajánlásokat tartsa 
be. A biocid termékeket óvatosan 
használja. Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a termék-
ismertetőt.

250 ml, Csomag 6, Cikksz: 4087 
(Aerosol)
1l, Csomag 6, Cikksz: 4091
5l, Csomag 1, Cikksz: 4092

Légfrissítő Deko-Girl 
citrom
Friss levegőről gondoskodik.
Semlegesíti a kellemetlen szago-
kat, kellemes friss citrom illatot 
biztosít több héten keresztül.

1 db, Csomag 25, Cikksz.: 1698

BELSŐTÉR



Univerzális szer tisztításhoz, 
konzerváláshoz, ápoláshoz és 
védelemhez. Az erősen koncent-
rált ápolószer még az erősen 
kopott műanyag felületeknek is 
selymes matt fényt kölcsönöz. 
Por-, szenny- és víztaszító hatá-
sú, és hosszú ideig véd.

Univerzális mélyápoló

250 ml, Csomag 12, Cikksz: 1650
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BELSŐTÉR

Műanyagápoló Műanyag mélytisztító 
spray

Tisztítja, ápolja és védi a 
műanyag és gumirészeket és 
felfrissíti őket. Mélyen behatol 
a műanyagba, ami optimális, 
hosszan tartó védelmet nyújt, 
és selyem matt fényt kölcsönöz. 
Antisztatikus és szennytaszító 
hatású. Szilikontartalmú.

Tisztítja, ápolja és védi a 
műanyag és gumi részeket és 
felfrissíti őket. Mélyen behatol 
a műanyagba, ami optimális, 
hosszan tartó védelmet nyújt. 
Antisztatikus és szennytaszító 
hatású. Selyemmatt fényt ad. Ki-
válóan alkalmas ház körüli, hob-
by és kerti eszközök műanyagjai-
hoz is. Szilikontartalmú.

250 ml, Csomag 6, Cikksz: 1537 500 ml, Csomag 6, Cikksz: 1536
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MŰANYAG

Lökhárító tisztító

Kimondottan a járművek rendkí-
vül kifakult külső műanyag alkat-
részeinek védelmére, ápolására 
és csinosítására fejlesztették ki. 
A műanyag „felújító” színezéke 
egy munkamenetben gondosko-
dik a műanyag optimális kezelé-
séről. Kitűnő védelmet nyújt az 
agresszív környezeti hatásokkal 
és az UV-sugárzással szemben. 
Szilikontartalmú.

250 ml, Csomag 6, Cikksz: 1552

Bőrápoló 

Megvédi a bőrt a törékennyé 
válástól. Tisztít és ápol. Kitűnő 
bőrápoló autóba, motoros ru-
házathoz és háztartási célokra. 
Ismét puhává és jó fogásúvá teszi 
a bőrt. Különböző viaszokból és 
más gondosan kiválasztott  ápoló 
anyagokból áll.

250 ml, Csomag 12, Cikksz: 1554

Kárpit tisztító spray

Aktívhabos tisztítószer, gyor-
san és kíméletesen eltávolítja a 
szennyeződéseket a kárpitok-
ról, a velúrról, a szőnyegről és 
a huzatokról. Nem hagy hátra 
szennyfoltokat. A kárpit színe 
megújul. Allergiamentes  citru-
sillattal.

300 ml, Csomag 12, Cikksz: 1539

Tipp:
Tökéletes az alábbiak 
tisztítására
l tornacipő
l kanapé huzatok
l dzsekik

Tipp:
Védi és ápolja az alábbiakat is
l bőr bútorok
l bőrkesztyű
l dzsekik

Tipp:
1537 és 1536 ideális
ápolószerek az alábbiak 
számára
 l Kerti bútorok
 l Erkély burkolat
 l Gumi fogantyúk
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Multifunkciós spray autós, háztartási, barkács és kerti fel-
használásra. 7 kedvező tulajdonsággal: 
1. Kiszorítja a nedvességet, elindítja a nedves motorokat. 
2. Védi a villamos részeket, megszünteti a kúszóáramokat és 
rövidzárlatokat. 
3. Fellazítja a berohadt csavarokat. 
4. Gondoskodik a mozgó alkatrészek könnyű járásáról. 
5. Véd a korróziótól és oxidációtól. 
6. Ápolja a gumi alkatrészeket, megakadályozza a ráfagyást. 
7.  Megszünteti a nyikorgó zajokat, semleges a műanyagok-
kal, festékekkel, fémekkel és fával szemben.

Multifunkciós kenőanyag LM 40 multifunkciós 
kenőanyag spray

Ajtózár-ápoló

Ken, tisztít, old, véd és ápol. 
Tartósan gondoskodik a mozgó 
részegységek könnyű járásáról. 
Rendkívüli kúszóképességének 
köszönhetően az LM 40 a legel-
dugottabb kenési helyeket is 
eléri. Rövid idő alatt megoldja 
a makacsul összerozsdált és 
összeégett csavarokat. Alákúszik 
és eltávolítja a szennyeződéseket 
és a makacs olaj- és zsírma-
radványokat. Véd a rozsdától és 
a korróziótól és ápolja a króm 
részeket.

Kimondottan a beépített zárci-
linderek és gyújtáskapcsolók 
kenésére és ápolására fejlesztve. 
Ennek a tisztítóspraynek a hasz-
nálatával a mozgó alkatrészek 
tartósan könnyű járásúak ma-
radnak és a befagyott ajtózárak 
kiengednek.

300 ml, Csomag 12, Cikksz: 3304
500 ml, Csomag 12, Cikksz: 3305

200 ml, Csomag 12, Cikksz: 3390
400 ml, Csomag 12, Cikksz: 3391 50 ml, Csomag 24, Cikksz: 1528
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KENÉS ÉS ÁPOLÁS

Krómtisztító krém

Ismét csillogóvá teszi a krómot. 
Megszünteti a fakó foltokat és 
a rozsdát a krómrészeken és 
díszítő fémrészeken. Hosszú 
ideig véd.

250 ml, Csomag 6, Cikksz: 1529

Szilikon spray

Szilikon alapú, ásványolaj- és zsír-
mentes leválasztó, súrlódáscsök-
kentő és védő anyag. Műanyagok-
hoz, gumihoz, fémekhez és fához. 
Tisztán használható. A kezelendő 
alkatrészeket fújja vékonyan be és 
hagyja  megszáradni. Megszünteti 
a zavaró zajokat a műanyagoknál. 
Impregnál és szigetel. Kellemes 
szagú.

300 ml, Csomag 12, Cikksz: 3310

Az alábbiak is fényessé 
varázsolhatók vele:
l mosogató csapok
l krómozott ülőbútorkeretek

Tipp:
Használata az alábbiakhoz is 
ideális
l Cipzárak
l Redőnysínek
l Fitneszgép tárcsával
l Tömítőgumik



Mikroszálas kendő Mikroszálas polírkendő

Speciális mikroszálas tisztítókendő a 
felületek vegyszermentes tisztítására.

Kiváló minőségű, hosszú szálú, különösen 
bolyhos mikroszálas kendő a szöszmentes 
polírozáshoz és polírozóanyag maradékának a 
fényezésről való eltávolítására. Megbízhatóan 
eltávolítja a viasz- és polírmaradványokat és 
sugárzó mély fényt biztosít csíkok nélkül. Spe-
ciális él nélküli szövési eljárás a finom karco-
lások elkerülésének érdekében. Mosható és 
ezért rendkívül tartós.

1 Db, Csomag 10, Cikksz: 1651 1 Db, Csomag 10, Cikksz: 20649
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Különösen szívóképes és ezál-
tal kíméletes a lakkhoz. Hosszú 
életű és strapabíró.

Autómosó szivacs Rovareltávolító szivacs „Szarvasbőr” kendő

Könnyen és kíméletesen eltá-
volítja a rovarokat és szennye-
ződéseket az üvegről, lakkról 
és műanyagokról. Alaposan és 
karcok nélkül. Két különböző 
anyagú oldala van.

Halolajjal cserzett puha autóá-
poló és ablaktörlő kendő. Külö-
nösen szívóképes. Nem hagy csí-
kokat és cseppeket. Természetes 
termék. Nem alkalmas mosoga-
tószerhez és autósamponhoz. Ne 
tegye el nedvesen egy zacskóba 
és ne tegye ki hő vagy napsugár-
zás hatásának. A bőr tisztítására 
színszappant használjon.

1 Db, Csomag 12, Cikksz: 1549 1 Db, Csomag 12, Cikksz: 1548 1 Db, Csomag 10, Cikksz: 1596
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SZIVACSOK ÉS TÖRLŐKENDŐK

ÚJ



Display összcsukható Tegometall Polc

Méretek: 55 cm x 182,5 cm x 31,5 cm  
(BxHxT)

 
5 polcos
szélesség 66,5 cm
magasság 200 cm

1 Db, Cikksz: 9348
1 Db, Cikksz: 9969
Topper, Cikksz: 9982

27

Méretek: 40,5 cm x 170 cm 
(DxH)Méretek: 17 cm x 105 cm x12 cm 

(BxHxT)

Oszlop displayFüggő dispay Futurashop

Méretek: 60 cm x 160 cm x 40 cm  
(BxHxT)

1 Db, Cikksz: 99011 Db, Cikksz: 51677
1 Db, Cikksz: 9989
Topper, Cikksz: 9966
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ÉRTÉKESÍTÉSI SEGÉDANYAGOK, KÍNÁLÓÁLLVÁNYOK  



www.facebook.com/LiquiMolyHungary/

instagram.com/liqui_moly_hungary
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