P808
Lackskydd





RUPES P808 är det enklaste och snabbaste sättet att tillföra ett avancerat
lackskydd för ditt fordon. Skapar en barriär som fungerar som en sköld mot
den tuffa miljö som våra fordon utsätts för dagligen. P808 skyddar mot
ultraviolett strålning, smuts och fukt.
Skyddet verkar direkt och ska torkas ut med den medföljande
mikrofiberduken. Produkten lämnar inga ränder och skapar ett avancerat
skydd inom sekunder. P808 kan appliceras ovanpå vax eller andra eventuellt
existerande skydd. Kan läggas i flera lager för ännu bättre effekt.

Bruksanvisning





M707
Schampo med
naturligt
carnauba vax






RUPES M707 är ett högkvalitativt schampo som rengör ytan samtidigt som
den skapar ett tunt skyddslager. Rent carnauba vax bättrar på glans såväl
som skydd. Ger fordonet nypolerad glanseffekt vid varje tvätt.

Bruksanvisning







C701
fälgrengöring




RUPES C701 tar bort smuts,
bromsdamm och järnoxid från alla
typer av fälgar inom några minuter.
Produkten innehåller ej syra som kan
skada vissa material.







M606
Snabb
allrengöring





RUPES M606 fungerar utmärkt på hårda ej porösa material t.ex lack,
aluminium, gelcoat, glas, plast och gummi med fler. Lämnar inga spår efter
sig. M606 kapslar in smutsen på ett effektivt sätt vilket gör risken att skapa
repor minimal. M606 är en bra produkt för att tvätta en bil utan tillgång till
vatten. PH neutral med ett milt recept av rengöring gör denna säker att
använda. Helt rätt produkt till bilhandlaren som vill få dammfria glänsande
bilar på ett smidigt sätt.

Bruksanvisning



M501
AVFETTNING
MULTIPURPOSE





RUPES M501 Högkoncentrerat recept för effektiv rengöring av allt från
smutsiga motorutrymmen till det mest exklusiva italienska lädret. M501 är
även idealisk för att ta bort fläckar från tygklädsel. Går utmärkt att användas
ihop med Sumake twister som blir mycket effektivt tillsammans på de flesta
ytor.

Bruksanvisning








G401
Glas
rengöring






RUPES G401 bryter ner vägolja och fettavlagringar på utsidan av rutan
utan problem. Produkten dunstar efter några sekunder och lämnar därför
inga spår efter sig. Vid rengöring av insidan på vindrutan så tar G401 bort
den klassiska fuktiga mjölkiga hinnan i ett svep. Produkten skyddar sedan
rutan och ger en smutsavvisande hinna som förebygger påbyggnad av
framtida smuts. Ammoniakfritt recept för säker användning.

Bruksanvisning





L301
Läder
rengöring




RUPES L301 Snabbverkande läderrengöring, den enda läderrengöringen
du behöver. Den rengör på ett imponerande sätt, återfuktar lädret utan att
ge en hal glansig yta, den skyddar även lädret från slitage.
L301 föråldrar inte solblekt läder, lämnar inte en kladdig yta eller kan skada
lädret på sikt som ”caustic cleaners” gör.

Bruksanvisning






G202
Glaspolering




RUPES G202 polerar bort ytgående
defekter t ex märken från
vindrutetorkare, kalkavlagringar och
”waterspots”. Produkten rengör på
djupet och förbättrar sikten genom
rutan.






M101
SCHAMPO
Högkoncentrerat





RUPES M101 Skonsam men effektiv rengöring av ditt fordon. Framtagen
för att kombinera allmän rengöring och samtidigt skapa en yta som är redo
för poleringsprocessen. Detta innovativa recept med en produkt som är
trögflytande lyfter bort smuts på ett effektivt sätt med minimal risk för
repbildning under arbetet.

Bruksanvisning






