REINIGINGS PRODUCTEN
Allesreiniger
Sterk geconcentreerd reinigingsproduct.
Ideaal product om de auto vooraf te reini
gen. Hierdoor worden verontreinigingen
zoals verkeersvuil, boomhars, vliegen,
muggen enz. verwijderd. Ook een uitste
kend product voor het reinigen van het
gehele interieur van de auto. Verwijdert
grondig vuil- en nicotineaanslag.

Interieurreiniger laat na het opdrogen geen
sporen of witte resten achter.

Motorreiniger MV 40 is speciaal ontwikkeld
voor het reinigen van de motorruimte. Het
verwijdert moeiteloos olie, vet en tectyl.
MV 40 is ook te gebruiken op andere
verontreinigde oppervlakken. Het is een
oplosmiddelvrij product.

Truckfoam XR 500

Sterk geconcentreerde glasreiniger die
streeploos opdroogt. Geeft ruiten een diepe
glans. Optimaal product om snel en gemak
kelijk de ruiten mee schoon te maken.

Krachtige reiniger voor het verwijderen van
sterke verontreinigingen en verkeersvuil
van auto’s, vrachtwagens en dekzeilen.
Droogt vlekkeloos op. Ook een uitstekend
product voor het in de werkplaats oplossen
en verwijderen van olie en vettige resten.

Sterk reinigende zuurvrije velgenreiniger.
Dankzij dit unieke product verdwijnt rem
stofaanslag moeiteloos van magnesium en
stalen velgen.

Teerverwijderaar
Speciaal ontwikkeld om opgespatte
teer- en bitumenresten snel van de lak te
verwijderen.

Interieurreiniger
Sterk geconcentreerd reinigingsproduct
voor het reinigen van de binnenkant van
de auto, zoals het dashboard, de stoel
bekleding, deurpanelen,etc. Verwijdert
nicotineaanslag, olie, vet en sterk vuil.

Shampoo met wax. Laat na het wassen
een diepglanzende waxfilm achter.

Motorreiniger MV 40

Glasreiniger

Velgenreiniger zuurvrij

Wax shampoo

Shampoos
Aktief shampoo
Grondig reinigende neutrale shampoo op
basis van speciale wasaktieve bestanddelen.

Splash Shampoo
Splash is een zeer goed reinigende auto
shampoo die na het wassen een diep
glanzend resultaat nalaat. Dankzij de
speciale formule ontstaat een water
afstotend effect waardoor de auto na
het spoelen meteen droog trekt.

speciaal reinigers
Multi-ontvetter
Een niet emulgerende ontvetter voor het
verwijderen van de paraffine-bescherming
slaag op de nieuwe auto’s. Ook uitstekend
te gebruiken als niet emulgerende motor
reiniger. Verwijdert moeiteloos vet en vuil.

Polijstmachines
Polijstmachines zijn een ideaal hulpmiddel
bij het polijsten en op glans brengen van
de lak. De machines hebben een langzaam
draaiend elektronisch geregeld toerental.
Cartec heeft diverse merken polijstmachi
nes in het programma. Met behulp van de
bijbehorende polijstsponzen krijgt men een
veel beter en sneller resultaat. Deze polijst
sponzen zijn in diverse kwaliteiten
leverbaar.

Polijst en Wax
producten
Compound
Compound herstelt sterk beschadigde en
verweerde autolakken. Is zowel met de
hand als met de machine te verwerken.
Voor hoogglans nabehandelen met Perfect
Polish of Express wax.

Copolymerverwijderaar
Speciaal product voor het verwijderen van
de copolymer-beschermingslaag van nieu
we auto’s. Sterk geconcentreerd product.
Niet etsend.

Perfect Polish
Snel werkende polish op basis van een
cleaner en wax. Door de speciale formule
krijgt de lak weer z’n oorspronkelijke diepe
glans terug. Perfect Polish is zeer gemak
kelijk te verwerken! Ook met de polijst
machine.

de superieure samenstelling zeer gemakkelijk te verwerken. Bij de verwerking
van Compound 4800 is geen water nodig.
Het product blijft zowel bij handmatig als
machinaal gebruik uitstekend verwerkbaar
en bevat geen siliconen.

Express Wax

Finish 12000

Een wax met zeer goede conserverende
eigenschappen. Gemakkelijk te verwer
ken. Geschikt voor nieuwe lakken. Express
Wax geeft een diepe glans en een goede
bescherming, ook aan auto’s die voor
behandeld zijn met Compound of Super
Lakreiniger. Laat geen witte resten achter
op kunststof.

Finish 12000 wordt gebruikt na de
Compound 4800. De Finish 12000 bestaat
uit hoogwaardige oliën en unieke microabrasive deeltjes die garant staan voor een
extra diepglanzend en absoluut hologram
vrij resultaat. Het product laat zich door
zijn unieke samenstelling zeer gemakkelijk
verwerken en bevat geen siliconen.

REFINISH LINE
Compound 4800

Super Lakreiniger
Een siliconenvrije lakreiniger, speciaal ont
wikkeld voor verweerde en doffe lakken.
Ideaal om met de polijstmachine te verwer
ken. Super Lakreiniger brengt de lak direct
op glans. Voor hoogglans nabehandelen
met Perfect Polish of Express wax.

Compound 4800 is een krachtige polijstemulsie en bevat speciale oliën en sterk
polijstende micro-abrasive deeltjes.
Het brengt geoxideerde en doffe lakken
weer snel op hoogglans. Compound 4800
is ook uitermate geschikt voor nieuwe
en vers gespoten autolakken en is door

COSMETISCHE PRODUCTEN

Lakverzegeling

Vinyl

Wax Guard

Tex Guard

Een ongeëvenaard product. Reinigt en
beschermt alle kunststofdelen zoals
bumpers, spiegels, banden, vinyldaken,
enz.. Vinyl geeft een zijdematte glans en is
eenvoudig aan te brengen. Het droogt snel
en is niet vet.

Wax Guard is een hoogwaardig
lakbeschermingsproduct met garantie.
Nadat een auto een Wax Guard behan
deling heeft ondergaan is een langdurge
beschermlaag gegarandeerd.
De lakverzegeling is zowel voor nieuwe als
voor gebruikte auto’s geschikt. Wax Guard
biedt de onderneming extra winstmogelijk
heden. Het geheel wordt geleverd met een
garantiecertificaat en een garantie-sticker
voor in het portier.

Tex Guard is een product om de stoffen
bekleding van auto’s een extra bescherm
laag te geven. Hierdoor dringen gemorste
vloeistoffen niet meer in de stof en blijft
de bekleding als nieuw. Tex Guard wordt
geleverd in een aerosol van 500 ml.

Dash-Fresh
Dash-Fresh is speciaal ontwikkeld voor het
reinigen en opfrissen van het interieur van
de auto. Kunststofdelen zoals het dash
board, maar ook deurpanelen, leer en hout
krijgen dankzij dit unieke product hun
oorspronkelijke nieuwe uitstraling weer
terug. Het ideale product voor het interi
eur van de auto.

Refinish Systemen/Bijproducten
De Refinish Line bevat naast de Compound
4800 en de Finish 12000 verschillende
ondersteunende producten voor het meest
optimale eindresultaat. Al deze producten
zijn geselecteerd op hun gebruikersgemak
en kwaliteit. Naast speciale polijstsponzen,
vachten en microvezeldoeken zijn er
verscheidene merken polijstmachines, hou
ders en hoogwaardige schuurmaterialen
verkrijgbaar.

Motor-Fresh
Een vloeibaar product dat op de motor
en bijbehorende delen zoals bijvoorbeeld
de rubberslangen wordt verneveld nadat
de motorruimte gereinigd is. Motor-Fresh
beschermt en geeft de motorruimte weer
een nieuw en fris uiterlijk.

Prep wash
Prep-Wash is een voorbehandelingsproduct
en wordt gebruikt voordat een auto een
Wax Guard behandeling ondergaat. Door
de auto met Prep Wash te wassen wordt de
te behandelen laklaag extreem goed gerei
nigd en ontvet. Hierdoor kan Wax Guard
zich optimaal aan de laklaag hechten.

Wax Guard Conditioner
Een speciale shampoo die de Wax Guard
beschermlaag onderhoud, zodat de auto
lak onder alle omstandigheden in de meest
optimale conditie blijft. Ideaal voor parti
culier gebruik.

Spuitbussen
De meest gevraagde van het assortiment:
Cockpitspray - Snel werkende zijdematte
glanslaag voor het interieur.
Bekledingsreiniger - Sterk
schuimende reiniger speciaal ontwikkeld
voor het verwijderen van hardnekkig vuil
op autobekleding.
Glasfoam - Sterk schuimende reiniger
voor het reinigen van autoruiten.
Velgenzilver - Zeer goed dekkende
velgenlak in de meest gevraagde kleur.
Spraywax - Geeft een diepe glanslaag
aan auto’s in de showroom.
Mat zwart - Zeer goed dekkende
zijdematte zwarte lak.

PRODUCTLIJN

Reinigings-/onderhoudsproducten
Compound
Super Lakreiniger
Perfect Polish
Express Wax
Allesreiniger
Velgenreiniger zuurvrij
Motorreiniger MV 40
Truck foam XR 500
Aktief shampoo
Wax shampoo
Splash shampoo
Glasreiniger
Interieurreiniger
Vinyl
Dash-Fresh
Motor-Fresh
Leather Care
Teerverwijderaar
Copolymerverwijderaar
Multi ontvetter
Kristalwax
Handzeep
Lakgum
Luchtverfrisser
Stickerverwijderaar
Ontschuimer
Quicksol

Lakverzegeling
Wax Guard
Wax Guard Conditioner
Prep Wash
Tex Guard

Refinish-line
Compound 4800
Finish 12000
Refinish Systemen/Bijproducten

Reinigings-/polijstmachines
Polijstmachines
Bekledingreinigingsmachines
Ozonapparaat.
Stofzuigers
Drukpompen
Mengsysteem
Hogedrukreinigers

Diversen

Een systematisch ingerichte werkplek
levert tijd en kwaliteit op…
Maak kennis met de Colorline!
Als toonaangevend producent van hoog
waardige reinigings- en onderhouds
producten voor auto’s richt Cartec zich
met name tot de professionele autoreconditioneringsspecialist. Onze moderne
fabriek staat garant voor kwaliteits
producten welke voldoen aan de strenge
normen van deze tijd. Door intensief
onderzoek in ons laboratorium worden
voortdurend nieuwe, betrouwbare en
gebruiksvriendelijke producten ontwikkeld.
Afgestemd op de praktijksituatie zijn dit
de producten die de moderne reinigings
specialist aanspreken. Vanuit ons maga
zijn in Benthuizen worden de producten
wereldwijd verspreid. Kwaliteit en service

hebben bijgedragen aan de constante
groei van ons bedrijf en vraag naar onze
producten.
In Nederland worden de producten
verdeeld door 8 enthousiaste zelfstandige
ondernemers die met elkaar 6 verkopers
in dienst hebben.
Deze 14 adviseurs staan niet alleen garant
voor een snelle en correcte afhandeling van
de dagelijkse orders maar geven daar waar
nodig ook een specialistisch en afgestemd
advies.

Het reconditioneren van auto’s
is een professioneel vak.
Dat vereist een optimaal product
en een uitstekende service.
. . . onze basis voor een goede samenwerking!

Polijst-sponzen/vachten
Poetsdoeken
Stof-/ werkdoeken
Papier/Papierstandaard
Autosponzen
Vliegensponzen
Zemen
Velgenspuitring universeel
Velgenkwast
Reinigingsborstels
Washandschoenen
Emmers
Flakons
Handsproeiers
Tapkranen
Stanleymesjes
Stoelhoezen/Vloermatten

Spuitbussenprogramma
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bezoek ook onze site: www.cartec.nl

Velgenzilver
Mat-zwart
Cockpitspray
Spraywax
Glasfoam
Bekledingsreiniger
Blanke lak
Glue Remover
Vinyllak grijs/antr./zwart
Body coating zwart
Remreiniger

Professionele reinigings
en onderhoudsproducten

