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Perfection Line
Perfection Line sari hõlmab endas kogu auto puhastust.
Alustades välispesust, jätkates poleerimise/vahatamisega 
ja lõpetades sisepuhastusega.

Perfection Line sari on loodud, kuna tänapäevastel autodel 
kasutatakse keerulisi ja tundlikke materjale (alumiinium, plast, 
süsinikkiud, vesialuselised värvid jne). 

Lisaks annab Perfection Line sari võimaluse kiiresti ja kvaliteetselt 
puhastada auto välis- ja sisepindasid.

WÜRTH PERFECTION LINE
passion needs care
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Täiuslik läige

Täiuslikkus seisneb detailides. Würth Perfection Line pakub täiuslikke tooteid 
auto välispesuks.

1  I   VÄLISPESU
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VäliSpesu

Kood   Sisaldab
0890 26  300 ml
0890 26 005  5l

Pigieemaldaja

Eemaldab kergesti pigi, asfaldi, õli ja alusmastiksi pritsmed 
auto värvipinnalt ja kroompindadelt.

Kasutamine
Pihusta või kanna kuivale töödeldavale 
pinnale niisutatud kangaga. Lase lühikest 
aega mõjuda, seejärel eemalda mustus 
kanga või pehme svammiga. Loputa.

Putukaeemaldaja

Eemaldab proteiinipõhist mustust.
pH-väärtus: 12,5

Kood   Sisaldab
0893 470 090  0,5 l
0893 470 092  4 l

Kasutamine
Putukajääkide eelpuhastus.
Kanda kuivale pinnale
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Rehvivaht
Puhastab, hooldab, kaitseb.
Lihtne pinnale kanda.
Ei vaja poleerimist.
Ideaalne rehvide ladustamisel.

Veljepuhastusaine Premium

Happevaba väga võimas puhastusaine 
eemaldab kergelt ja kiirelt mustuse nii 
plekk-, kergsulamvelgedelt, kui ka 
rattakilpidelt.
Kaitseb ja läigestab

Kood   Sisaldab
0893 476 500  400 ml
0893 476 505  5 l

Kasutamine
Pihusta velje pinnale, lase mõjuda. Loputa 
velg veega või pese survepesuriga puhtaks. 
Väga tugeva mustuse korral puhasta enne 
loputamist veljepuhastusharjaga.

Kood   Sisaldab
0890 121  500 ml

Kasutamine
Puhasta rehvide küljed mudast ja mustusest. 
Pihusta vaht ühtlaselt rehvi külgedele ja lase 
kuivada. Ei vaja poleerimist.
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Kasutuskohad:
Rasketranspordi pesuaine igapäevaseks 
pesuks.
NB! Loputada alt üles

Leeliseline pesuainekontsentraat Car+Go
Sobib nii käsitsi kui ka masinpesuks.
Suvel kontsentratsioon umb. 5%
Talvel 5 –10%
pH-väärtus: 13

Kood   Sisaldab
0893 045 095  25 l

Kood    Sisaldab
0893 045 090  Car 25 l
0893 045 091  Go 25 l

VäliSpesu
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Kood   Sisaldab
0893 012 094  4 l
0893 012 095  25 l
0893 012 096  200 l

Kasutuskohad:
Sõidukid, traktorid, põllumajandusmasinad, 
paadid, 
autosuvilad, mootoriruumid, veljed ning põ-
randate ja seinte üldpuhastus.
NB! Loputada alt üles.

Männiõlipõhine pesuainekontsentraat. Tehopesu.
Eriti mitmekülgne ja kasutajale ohutu sõidukite 
pesuaine. 
Jätab puhastatud pinnad läikivaks.
Töölahus:  üldpuhastus 0,5-1%
   tugev mustus 5-20%
pH-väärtus: 10,5

Taimeõlipõhine pesuainekontsentraat 
autopesuseadmetele. Tehopesu Super.

Kasutuskohad:
Sõidukite pesuseadmed ja –liinid ning 
üldpuhastus.
Talviseks kasutamiseks.

Eemaldab tõhusalt teede soolamisest tekkinud 
mustust.
Lahustab lukuõli- ja kütusejäägid.
Jätab puhastatud pinnad läikivaks.
Doseerimine 10-30%. Kasutatakse talvel.
pH-väärtus: 10

Kood   Sisaldab
0893 012 098  25l



10

VäliSpesu

Autošampoon
Eemaldab igat tüüpi mustust autovärvilt, 
kroompindadelt, kummilt, vinüülilt ja 
plastikult.
Võib kasutada nii käsipesul kui ka 
survepesuseadmetes.
Naha- ja keskkonnasõbralik.

Autošampoon vahaga
Topelttoimega autoshampoon: 
Pesemine ja vahatamine samaaegselt.

Kasutamine:
Lisada 10 ml autošampooni 10 – 20 liitrile 
veele.
Tee sõiduk eelnevalt märjaks.
Pesemiseks kasuta käsna ning hiljem loputa 
puhta veega. 
Ideaalse tulemuse saavutamiseks, 
poleerida peale pesu.

Kood   Sisaldab
0893 012 0  1l

Kood   Sisaldab
0893 010 0  1l

Kasutamine:
Lisa 25 ml autoshampooni 10 liitrile soojale 
veele. Kanna šampoon svammi abil autole, 
seejärel pese auto puhta veega. 
Parima tulemuse saavutamiseks tuleb 
sõiduk kuivatada.
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Kuivatuskaabits
Lihtsustab pindade kuivatamist.

Mikrokangas Basic
Lõplikuks kuivatamiseks.

Kood 
0891 350 205 

Kood 
0899 900 050 
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Pakume maksimaalset innovatiivsust, et muuta sõidukite ettevalmistus võimalikult lihtsaks.
Uued veelgi efektiivsemad ja omavahel kokkusobivad tooted Würth Perfection Line seerias. 
Taasavasta oma kirg säravate tulemuste saavutamisel!

ETTEVALMISTUSE KROON –  
PERFEKTNE SÕIDUKI VÄRVKATTE HOOLDAMINE

2  I   POLEERIMINE JA VAHATAMINE
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uus!

kompaktne ja suure jõudlusega: 
uus ekstsentriline 
poleermismasin

Ekstsentriline poleermasin on ideaalne värvipinnalt kriimustuste ja hologrammide 
eemaldamiseks.Käepärane, kerge ja madala müratasemega. Lihtne kasutada ka 
vertikaalpindade poleerimisel.Poleermasin on hästi tasakaalustatud, mis 
võimaldab saavutada lihtsa vaevaga perfektse tulemuse. 
Sobib ka temperatuuritundlike pindade töötlemiseks.. 

Kood 5707 500 0
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uus!
Suurepärane innovatsioon 
tugevalt kinnijäänud 
mustuse eemaldamiseks
Uued savipesu seeria puhastusvahendid.

Uus ja innovatiivne savipesu seeria asendab seni kasutusel olnud puhastusvahendeid. 
Siin on kombineeritud suur puhastusvõime ja erinevad kasutusvõimalused -  padi, käsn, kinnas ja lapp, 
need tooted võimaldavad puhastada pindasid kiiresti ja õrnalt. 
See on perfektne ettevalmistus enne poleerimist/vahatamist.
Tooted on pestavad ja korduvkasutatavad.

Savipesu tald  I Kood 0585 300 150
Savipesu kinnas I Kood 0585 300 210
Savipesu lapp I Kood 0585 300 320
Savipesu käsn I Kood 0585 300 110
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Kui kasutad patja, kinnast, lappi või 
käsna: 
Savipesu seeria toodetega puhastamisel peab 
töödeldav pind olema piisavalt märg. Nii libiseb 
töövahend paremini ja eemaldab mustuse opti-
maalselt. Soovitame kasutada vett või tugevalt 
lahjendatud R1 puhastusainet I Kood 0893 
125 005. Kasuta pihustamiseks pump-pudelit, et 
pinda töö käigus niisutada.
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P10 P30

Tugevad kriimustused
Roheline padi

Hologramm
Oranz padi

“Apelsinikoor”
Roheline padi 

Tolmuterad
Roheline padi

Vali poleerimisaine ja padi 
vastavalt kriimustustele  ja kanna 
aine töödeldavale pinnale 
ühtlaselt. 
Uute poleerimispatjade eelised 
on kasutamisel koheselt 
märgatavad!

Värvi kaitse
Mikrofiiber kangas

Läikevaha 
Pink
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  Lõigatud pind
Maksimaalselt efektiivne, minimaalse kulumisega. 

 Avatud pooridega vaht 
Ühtlane poleerimistulemus kombineerituna vähese 
kuumenemisega.

 Ümarad servad
Järgib sõiduki keredetailide kumerusi.

uus poleerimispatjade 
põlvkond –  
loodud perfektse 
tulemuse 
saavutamiseks
 1 

2

3

UUS!

 1 

2

3

Roheline poleerimispadi
Eriti tugev ja vastupidav poroloonpadi sügavamate kriimustuste väljapoleerimiseks. 
Lõigatud pind tagab parema poleerpasta nakkumise ning vähendab pinna kuume-
nemist.
Kood 0585 025 145

Oranz poleerimispadi
Pehme poroloonpadi tagab täiusliku viimistluse, eemaldab kerged kriimud ja holo-
grammid. Lõigatud pind tagab parema poleerpasta nakkumise ning vähendab pinna 
kuumenemist.
Kood 0585 026 145
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uus pudeli 
kuju

Suurepärane toode 
tugevate kriimustuste 
eemaldamiseks
Eriti abrasiivne poleerimisaine vananenud või kahjustunud 
värvipindadele. 

Sisaldab innovaatilisi nanoosakesi.
Stabiilne konsistents.
Nii käsitsi kui masinaga töödeldav.
Tavapärastele ja kriimustuskindlatele värvitüüpidele.
Sobib nii kasutatud kui uuele värvkattele.
Silikoonivaba.

Kasutamine:
Enne kasutamist korralikult loksutada. Poleerimisketta pind tuleb poleerainega ühtlaselt 
katta.Seejärel kanda aine poleermasinaga, madalate pööretega (160 p/min.) ühtlaselt 
töödeldavale pinnale ning poleerida pööretega 400 p/min. Poleerimisjäägid eemaldage 
mikrokiudkangaga.Vajadusel korda protseduuri. Hologrammide eemaldamiseks 
ja perfektse läike saavutamiseks tuleb kasutada poleerainet P30.

Kood    Sisaldab
0893 150 010  1 kg
0893 150 012  0,25 kg
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Eriti hea toode perfektse 
läike saavutamiseks

uus pudeli 
kuju

Kood    Sisaldab
0893 150 030  1 kg
0893 150 032  0,25 kg

Peeneteraline poleermisiaine, kergete läikedefektide ning 
hologrammide  kõrvaldamiseks autovärvidelt.

Sisaldab innovaatilisi nanoosakesi 
Stabiilne konsistents
Nii käsitsi kui masinaga töödeldav.
Tavapärastele ja kriimustuskindlatele värvitüüpidele.
Sobib nii kasutatud kui uuele värvkattele.
Silikoonivaba.

Kasutamine:
Enne kasutamist korralikult loksutada. Poleerimisketta pind tuleb poleerainega ühtlaselt 
katta. Seejärel kanda aine poleermasinaga, madalate pööretega (160 p/min.) ühtlaselt 
töödeldavale pinnale ning poleerida pööretega 480 p/min. Poleerimisjäägid eemaldage 
mikrokiud-kangaga.Vajadusel korda protseduuri.
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Meie soovitused 
pikaajalise kaitse tagamiseks

uus pudeli 
kuju

Sünteetiline läikevaha, mis sisaldab nanovaha osakesi ja on UV-kaitsega

Kood    Sisaldab
0893 011 01  1 l
0893 011 250  250ml

Kasutuskohad:
Pikaajaline läige ja kaitse kõikidele värvkattetüüpidele.

Kasutamine:
Töödeldav pind tuleb põhjalikult puhastada, kriimustused ja värvikahjustused poleerides 
eemaldada. Vaha kanda pinnale õhukese kihina, lasta veidi kuivada ja seejärel poleerida 
mikrokiudkangaga.

Võimalik kasutada ka kuumadel pindadel
Ei sisalda lenduvaid silikooniosakesi
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Sprayvaha auto värvile ja velgedele
Pikaajaline kaitse värvile ja velgedele 
ilmastikumõjude eest.

Kood 
0893 012 301 

Kasutamine:
Enne kasutamist korralikult loksutada. Seejärel pihustada 20–30 cm kauguselt varem 
puhastatud pinnale, 2-3 minuti pärast poleerida pind puhta ja kuiva mikrokiudkangaga. 
Pindu töödelda detailide kaupa, et vältida aine liigset kuivamist.
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Täiuslik hooldus

Vajad õiget toodet et võidelda erinevat tüüpi mustusega. 
Würth Perfection Line pakub täiuslikku sarja toodetest mis sobivad 
auto salongi kõrgekvaliteediliseks hoolduseks.3  I  SISEPINDADE HOOLDUS
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Active clean

Salongi hooldus- ja 
puhastusaine

Vaakumefektiga aktiivne puhastusvaht. Õrn materjalidele.
20-kordne tootlikkus - 500 ml Aktiv-Clean´i vastab ca10 liitrile vedela 
puhastusaine tootlikkusele.
Ei sisalda fosfaate ega orgaanilisi lahusteid. AOX-ühendite vaba.
Kiiresti lagunev heitvees, testitud vastavalt Saksamaa Ökoloogilise Standardi B 5105 
kohaselt. > 95 % Biolagunev. pH: 8,2. Silikoonivaba.

Intensiivne puuviljalõhnaline puhastusvaht kogu auto 
sisemuse puhastamiseks

Kasutamine:
Loksutada hoolikalt enne kasutamist. Pihustada Active-Clean puhtale, kuivale kangale ja 
seejärel puhastada soovitud pind.
Tekstiili ja polstrite puhul pihustada ainet pinnale ja lasta lühiajaliselt mõjuda, seejärel 
eemalda mustus mikrokiudkangaga.Kaitsta külmumise eest.

Sõidukite salongide puhastamiseks ja hooldamiseks. Sobib armatuurlauale, uksepolstritele, 
plastile ja kummimattidele.
Mitte pihustada tuuleklaasile ega külgklaasidele.
Suurepärane puhastus ja hooldus ühe operatsiooniga.
Värskendab värve
Antistaatiline
Tsitruselõhnaline
Silikoonivaba

Kood 0893 472

Kood 0890 222 1
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Kood 0701 138 1

Universaalne suure võimsusega tolmuimeja. Tänu pistikupesale sobib 
kasutamiseks ka koos elektriliste tööriistadega.

Patendeeritud filtripuhastussüsteem.

Horisontaalasendis olev filter mis ei asetse mahutis

Suur filtri pindala tagab suure kasuteguri.

Sujuv imamisvõimsuse reguleerimine.

Liitepistik elektritööriistadele. 100-2200W

Möödavooluga mootori jahutus

Lisavarustuse kinnitus Clip süsteemiga

Tolmuimeja on pritsmekindel, klass IPX4.
Elektrooniline ületäitmiskatkestus vedelikele.
Paberist tolmukott tagab kuivade ainete imamisel tolmuvaba jäätmete koristamise ning 
hoiab mahuti puhtana.
Imur täidab kõrged turvalisusnõuded. Suured tagarattad ja pööravad juhtrattad tagavad 
hea liikuvuse. Piduriga juhtratas tagab vajadusel imuri paigalpüsimise.

Sisepindade hooldus
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Võimas kompaktne pesev imur.
Peamiselt mõeldud polstrite puhastamiseks aga sobib ka väiksematelt 
vaibapindadelt plekkide eemaldamiseks. Laiema põrandaotsikuga 
sobilik ka suurematel pindadel kasutamiseks.

Kood 0701 110 0

Suurepärane järelimamine võrreldes sarnaste toodetega samast suu-
rusklassist
Puhastatud pinnad saab kiirelt kasutusele võtta.

Kõrgkvaliteetne kolbpump ja imamisturbiin.
Kaitse kuivalt töötamise eest ning madal müratase töötamisel

Käepärane sang kandmiseks ja hoidikud kaablile ja otsikule
Kergekaaluline ja mugav transportida.

Suur läbipaistev kate.
Pidevalt jälgitav puhastusprotsess ja järelimamine.

Kaks suurt kergelt kasutatavat lülitit.
Imamisturbiini ja pihustuse pumpa saab sisse lülitada eraldi ja mugavalt



28

Sisepindade hooldus

Kood
0893 703 140

Puhastuspüstol TOP GUN
Sobib hästi keeruliste kohtade puhastamiseks.

Kuullaagritel düüs tekitab õhukeerise, mille käigus imetakse mustus pinna küljest lahti.
Puhastada saab erinevaid detaile, millele traditsiooniliste vahenditega ligi ei pääse.
Puhastusaine pihustatakse hästi peenikese uduna detailile ja see võimaldab väga 
efektiivset puhastamist. 
Õhu ja puhastusaine koguseid saab eraldi reguleerida.
Pööratav suruõhuliide lisab kasutusmugavust. 

Kasutamine:
Eemalda pinnalt suurem mustus, tolmuimeja või harjaga. 
Täida puhastusaine anum vee ja pesuaine seguga (1:20), ning keera anum  püstoli külge. 
Ühenda puhastuspüstol suruõhuga (optimaalne töösurve on 8 bar). 
Ava suruõhu ja puhastusaine kraanid, ning pihusta pesuaine detailile ühtlaselt. 
Sobivaim kaugus detaili ja puhastuspüstoli otsa vahel on 3-5cm. 
Lase puhastusainel toimida ja vajadusel korda tegevust. 
Kuivatamiseks sulge puhastusaine kraan ja kuivata detaili vaid õhuga (3-5cm), vajadusel 
kasuta viimaseks puhastamiseks riidetükki.
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R1 universaalne puhastusaine
Keskkonnasõbralik universaalne puhastusaine R1 sõidukitesse, 
töökodadesse, kontoritesse, siseruumidesse, vaipadele, polstritele ning 
kõikidele veekindlatele pindadele.

Kasutuskohad:
Ideaalne puhastusaine mootorsõidukite sise- ja välispindadele. Sobib suurepäraselt värvi, 
plastosade, kangaste, sisepindade, vinüülkatuste, polsterduste, vaipade ja kõikide veekind-
late pindade puhastamiseks.

Omadused:
Jõuline, õrn materjalidele, biolagunev. Võimalik kasutada nii masin- kui käsipesuks.
Eemaldab rasva ja nikotiiniplekid, pigmendiplekid ja tahmajäljed peale lühikest mõjuaega.

Kasutamine:
Vastavalt mustuse raskusastmele, kanna pinnale kas lahjendatud või lahjendamata kujul. 
Pärast lühikest mõjuaega pühi jäägid rätiga või loputa veega. 

Tähelepanu!
Kuum vesi suurendab puhastusvõimet. Kasutustemperatuur +5 ºC..+80 ºC.

Kood   Sisaldab
0893 125 001  1 l
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Plekieemaldusvedelik
Eemaldab kergesti pigi-, õli-, rasva- ja määrdeplekid erinevatelt 
polstritelt, tekstiilidelt jne.

Kood   Sisaldab
0890 21 100  1000ml

Sisepindade hooldus 

Kasutamine:
Vedelikku tuleb valada puhtale, kuivale ja ebemevabale lapile ning hõõruda plekki 
suunaga väljastpoolt keskele.

Lahustibaasil
Ei jäta mustuse rante
Metallidele neutraalne

Tähelpanu!
Kasutamise ajal ja pärast kasutamist tuleb ruumi korralikult tuulutada. 
Puhastamiseks võib kasutada näiteks Tex-Rein (0899 810) või Softex (0899 800 901) 
puhastusrätikut.
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Antistaatilise toimega, tõhus pesuaine klaasidele.

Kood  Sisaldab
0890 220 5 5l  

Puhastab jälgi jätmata.
Juhi vaateväli on selge.
Turvaline sõitmine öösel (ei pimesta).

Suurepärane puhastav toime.
Kiire ja efektiivne puhastav toime säästab aega.
Vähene kulu säästab raha.

Väga hea sobivus erinevate materjalidega.
Ei ole agressiivne email-, kummi- ega plastikpindadega.
Ei jäta plekke.

Silikoonivaba

AOX (orgaanilised klooriühendid)-vaba

Antistaatliline
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UUS!Sisepindade hooldus
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Puhastusmass raskesti ligipääsetavate kohtade, nt auto ventilatsiooni-
restid, klaviatuurid, telefonid jne puhastamiseks.

Kasutuskohad:
Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks, nt klaviatuurid, telefonid, 
paljundusmasinad jne.

Kasutamine:
Puhastusmass tuleb tihedalt suruda puhastatavale pinnale ja seejärel lihtsalt koos massile 
kleepunud mustusega eemaldada. Sildil olev värvusindikaator näitab, millal tuleb toode 
välja vahetada.

Tähelepanu: 
Kasutada kuivade kätega. Puhastusmass vajutada puhastatavale kohale. Mitte hõõruda! 

Kood
0890 900 150   
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Täiuslik kvaliteet

Täiendavad tooted, et tagada 100% täiuslik lõpptulemus.

4  I   TÄIENDAVAD TOOTED
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Kood 

0695 770 12               (kõrgus 20cm)

Kood                          Mõõdud

0899 700 400          17,5x12x6 cm

Käsn sõidukite pesuks. Pritsimispudelid

Pump-pudel

Ämber 12l

Naturaalset valget värvi.
Vedeliku kogus nähtav.

Kood  
0891 502 002  500 ml
0891 502 003  1000 ml

EPDM tihendid
Ph 7-14
Talub nt. atsetooni
Ette nähtud leeliseliste puhastus- ja 
hooldusvahendite pihustamiseks. 

Kood 0891 510 213

Veljepesu hari
Kood 0891 350 211

Täiendavad tooted
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Naturaalset valget värvi.
Vedeliku kogus nähtav.

Kood  
0891 502 002  500 ml
0891 502 003  1000 ml

Mikrokangas BasicIPA puhastusaine

Ühekordsed nitriilkindad

Maalriteip Precision

Kood 
0899 900 050 

Kood 
0893 223 500 

Kood   Suurus
0899 470 370  M
0899 470 371  L
0899 470 372  XL

Kood 
0992 000 338 



38



39

passion needs care

Ainult need, kes pühendunult  püüdlevad täiuslikkuse poole saavutavad 
muljetavaldavaid tulemusi. Würth Perfection Line aitab sul sõidukeid ette 
valmistada nii et see võtab kliendid sõnatuks.

Täiuslik sära 
Avasta uuesti oma kirg sõidukite ettevalmistuse vastu
uute Würth Perfection Line toodete abil!

WÜRTH PERFECTION LINE



Kontakt:
Würth AS
75301 Harjumaa
T el 6511 222
telli@wuerth.com
Kõik õigused reserveeritud.
Järeltrükk ja kopeerimine, ka osaline , keelatud
03/2017

Würth AS jätab endale õiguse teha muudatusi tootevalikus ja eri tootemudelite juures ilma 
eelneva etteteatamiseta. Avaldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud kataloogis 
toodud piltidel, mõõdu või tooteinfos esinevatest võimalikest vigadest.

mailto:telli@wuerth.com

