ODOR ELIMINATOR &
REFRESHER
# 06810/ 06811, 57g

INTERIOR CARE

Com aroma neutro ou de carro novo,
fornece uma solução permanente
e eficaz para neutralizar e eliminar
odores persistentes difíceis em seu
carro, caminhão ou SUV. Apresentando
a tecnologia Complete Malodor
Management® (CMM®) com forças
intermoleculares que identificam os
maus cheiros e os neutralizam

CMX™ CERAMIC
TRIM RESTORE & COAT
#01300, 200ml
Revela instantaneamente aquela cor escura, nova
de fábrica, com brilho cerâmico. Utilizando uma
mistura única de nano-quartzo acrílico Si02, você
ficará com uma barreira de proteção ultradurável,
super-hidrofóbica e resistente ao calor, evitando
maior deterioração causada pelo sol, poluição,
ozônio, água, produtos químicos e contaminantes.

CMX™ CERAMIC SPRAY
COATING
#01024, 710ml

HIDRATANTE
DE COURO

LIMPADOR
DE COURO

# 6312, 355ml

# 6412, 355ml

Devolve a maciez,
enquanto cria uma
película natural
evitando que
sujeiras o manchem.
Extremamente eficaz
contra rachaduras,
esse é o melhor
sistema para
hidratação de couro
existente no mercado

Esse sistema combina
um limpador que
remove pequenas
manchas e
desengordura o couro,
com uma composição
de pH balanceado
e o prepara para
a aplicação do
Hidratante Mothers.

Uma fórmula de proteção super hidrofóbica,
fácil de usar, com durabilidade de até 18 meses
e excelente rendimento, de 7 a 10 veículos. Esta
poderosa combinação de SiO2 (dióxido de silício)
e de TiO2 (dióxido de titânio) fornece longa
proteção, sem sacrificar a clareza óptica.
Usado como um produto autônomo, ou como
um impulsionador sobre o selante existente
ou revestimento de cerâmica.

LIMPA,
HIDRATA E
PROTEGE
# 6512, 355ml
Limpa e protege
o couro em
um simples passo.
Eficaz para penetrar
profundamente
nos poros,
dissolvendo a sujeira,
enquanto hidrata
e rejuvenesce.

CMX™ CERAMIC 3-IN-1
POLISH & COAT
#01716, 473ml
Os abrasivos de última geração removem
rapidamente as imperfeições em qualquer
superfície pintada com ou sem revestimento,
ao mesmo tempo que aplicam uma camada de
primer de cerâmica acrílica-Si02 para uma adesão
de revestimento ideal e uma proteção duradoura.

CMX™ CERAMIC
WASH & COAT
#01548, 1420ml

PROTETOR
DE PAINEL
# 5316, 473ml e
118ml
Fornece proteção UV
em borrachas, vinil,
plásticos e fibra de
vidro. Desenvolvido
para revitalizar a
aparência do painel,
para-choques e frisos.

LIMPADOR
DE CARPET E
ESTOFADOS

VINIL +
COURO +
BORRACHA

# 5424, 710ml

# 6524, 710ml

Removedor de
sujeiras e manchas de
carpet, veludo, tecido,
tapetes, etc.

Limpa facilmente
superfícies de vinil,
couro e borracha.
Protege contra
ressecamento,
desbotamento e
rachaduras.

Esta fórmula lubrificante de alta eficiência
(HE) e de baixa formação de espuma,
dissolve, encapsula e suspende contaminantes
entorpecentes enquanto neutraliza os minerais
causadores de manchas de água.
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CATÁLOGO 2021
IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR

# 5100, 141g / 5102, 3,63 Kg

# 5212, 355ml

# 17240

Recomendado para todos os tipos de
peças cromadas deixando-as impecáveis.
Aplicável em rodas, para-choques e todos os
acessórios cromados de seu carro.

É uma ferramenta de preparação de superfície, mais
durável e versátil para restauração de tintas. Remove
contaminantes de forma rápida e fácil. Ainda deixa a
superfície limpa e restaura a pintura, deixando pronta
para polimento e enceramento.

BUG AND TAR REMOVER
# 16719, 524g
Ação rápida remove as bactérias ácidas, excrementos
das aves, alcatrão, seivas e outras matérias orgânicas
da sua pintura, cromo, vidro, metal, plástico, acrílico,
vinil e filme de proteção. A espuma também alcança
áreas de difícil acesso.

RESTAURADOR DE PLÁSTICOS
# 6112, 355ml
Perfeito na restauração de maçanetas, para-choques,
e demais peças plásticas. Também pode ser usado no
interior do veículo para limpeza do painel e das laterais
de portas. Remove toda oxidação, poeira e resíduos.

EXTERIOR CARE

SPEED® CLAY 2.0

Criado com a mesma tecnologia de cuidado de
superfície Back-to-Black®, oferece uma barreira
de proteção de alto brilho duradoura para manter
seus pneus mais escuros, por mais tempo.

Formulado para remover marcas de ceras e massas de
polir em superfícies de plástico e borracha tais como
frisos, para-choques e retrovisores.

Remove a sujeira, a camada oleosa
e as impressões digitais de qualquer
superfície, deixando um brilho sem
riscos. Fórmula livre de amônia. Limpa
vidros, espelhos, plásticos. Também é
ótimo para uso doméstico.

POLIDOR DE CROMADOS

# 6924, 710ml

# 6141 - Kit escova + frasco 355ml

# 6624, 710ml / 118ml

SPEED LINE

TIRE & WHEEL

O polidor de metais Mothers é
uma lenda no mercado automotivo
americano. Sua fórmula única limpa
e lustra facilmente peças e rodas de
alumínio. Esse polidor de metal é forte
o suficiente para dar brilho aos metais
mais danificados e suave o suficiente
para ser usado regularmente.

BACK-TO-BLACK
BRILHO PARA PNEU

LIMPADOR DE FRISOS

REVISION®
LIMPADOR DE VIDROS
+ SUPERFÍCIES

POLIDOR DE METAIS

REMOVEDOR DE
MARCAS D’ÁGUA
#6712, 355ml
Remove marcas d’água, e todo tipo de manchas nos
vidros. Possui poderosos agentes de dissolução que
agem em fuligens de estrada, insetos, seiva de árvores,
maresia e oversprays.

REMOVEDOR DE
FULIGEM DE PISTA
#9224, 710ml
R3 é um spray formulado para remover rapidamente
a fuligem de pistas de corrida. Pode ser aplicado na
pintura, borrachas e vidro.

SHAMPOO COM CARNAÚBA

CERA SINTÉTICA

# 5674, 1,9L / 118ml

#5511, 311g / 5716, 473ml / 118ml

Mothers® Carnauba Wash & Wax é a maneira rápida
e fácil de limpar e proteger sua pintura. Usado
entre o enceramento regular, dissolve facilmente e
remove fuligens de estrada, sujeiras de insetos, etc.
Um Shampoo biodegradável, com pH balanceado
e excelente diluição: 1 parte de shampoo para 127
partes de água.

Possui polímeros microencapsulados
especialmente formulados para proteger a
pintura enquanto deixam um brilho impecável
e duradouro. Efeito úmido e de profundidade.
Fácil de aplicar e ainda mais fácil de remover.

REMOVEDOR
DE RISCOS
#8408, 236ml
Restaura a pintura removendo riscos em qualquer
superfície. Indicado para utilização em torno dos
puxadores das portas, próximo dos puxadores do
porta malas, fechaduras, etc.

CERA DE
CARNAÚBA PURA
# 5751, 3,78L / 5750, 473ml / 5550, 340g
Sua composição super concentrada confere
às pinturas uma película confiável de proteção
contra as intempéries do dia-a-dia. Cera de
altíssimo rendimento. Indicada para finalizar
o processo de polimento profissional.

CERA LÍQUIDA
SPRAY

ACABAMENTO
INSTANTÂNEO

WATERLESS
WASH & WAX

BRILHO RÁPIDO

CERA DE LIMPEZA

# 5724, 710ml

#8216, 710ml

#5644, 710ml, 118ml

#8101, 3,78L / 8116, 473ml

É o produto mais rápido
e fácil para limpar e
proteger a pintura. Spray
Wax remove as sujeiras
na superfície, deixando-a
protegida.

Instant Detailer é
usado após a lavagem
e antes da próxima
aplicação de cera.
Ideal para manter o
carro sempre limpo.

Lava e encera seu
veículo sem água, de
maneira rápida e fácil.
Acabamento limpo,
sem riscos e encerado.

Preenche pequenas imperfeições com acabamento
refinado. Sua composição combina um polidor
moderado com polímeros especiais.

# 5500, 340g / 5701, 473ml / 5601, 3,78L
e 118ml

Ideal para finalizar carros de oficinas
de funilaria e pintura.

Está entre as ceras mais vendidas dos EUA, a
Cleaner Wax Pasta foi formulada para limpar e
proteger sua pintura em apenas uma aplicação.
Remove facilmente contaminações deixando
brilho intenso. Excelente rendimento.

