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Nano Protection Extrême

WetPA™, Flawless™, NanoFest™, BionicA™ and Modal™ are trademarks

of OxoChem Kimya San. ve Dış Tic .  Ltd.  Şti .

WetPA™, temizleyiciler ve cilalardan en sert 
seramiklere kadar otomotiv ve endüstriyel 
uygulamalar için eksiksiz bir ticari ürün 
yelpazesi sunar ve ayrıca çok çeşitli yüzeyler ve 
uygulamalar için çok çeşitli birinci sınıf, dayanıklı 
ve uygun fiyatlı koruyucu kaplamalar üretir. 

Bir yüzeyi çizilmeye karşı dayanıklı hale 
getirebilecek, sertliği artırabilecek veya bakterilere 
karşı dirençli hale getirebilecek her uygulama ve 
koşul için mükemmel ürünlere sahibiz. 

Seramik kaplama olarak da bilinen nano 
kaplama, kuru partikülleri, suyu, yağı ve kiri iten 
bir yüzey koruyucu uygulama işlemidir. 

WetPA™ offers a full range of commercial products 
for automotive and industrial applications, from 
cleaners and polishes to the hardest ceramics as 
well as manufacturing a wide range of premium, 
durable, and affordable protective coatings for a 
huge variety of surfaces and applications.  

We have the perfect products for every 
application and condition that can make a 
surface scratch resistant, improve hardness, or 
make it resistant to bacteria.  

Nano-coating, also known as a ceramic coating 
is the process of applying a surface layer that 
repels dry particles, water, oil and dirt.  

“ Y O U  N A M E  T H E  S U R F A C E  W E  S U G G E S T  T H E  C O A T I N G ”

“ U Y G U L A M A  A L A N I N A  G Ö R E  K A P L A M A  Ö N E R İ L E R  S U N U Y O R U Z ”



Yeni bir araba almak ve arabanın estetiğini daha 
uzun süre korumak herkesin hayalidir. Yağmurlu 
bir öğleden sonra arabanızı çamurlu bir yolda 
sürmek konusunda isteksiz misiniz? Evet, değil mi? 
 
Aynı sorunla karşılaştık ve üstesinden 
gelmeye çalıştık, WetPA™’nın doğuşu bu. 
Koruyucu ve Parlatıcı (PA) ile elde edeceğiniz 
orijinal boyanın ıslak görünümünü ve ayna 
parlaklığını korumak için oluşturulmuş 
çok işlevli yeni nesil boya yüzey koruyucu. 
 
Artık arabanızın temizliği ve bakımı artık büyük 
bir sorun değil! WetPA™ her açıdan araba boyası 
koruma ve bakımı için oradadır.

Buying a new car and keeping the car aesthetic 
for longer period is everyone’s dream. Are 
you reluctant to drive your car in a muddy 
road during a rainy afternoon ? Yes , isn’t it ? 
 
We faced the same issue , and we tried to 
overcome it , that’s the birth of WetPA™. A 
new generation paint surface protectant with 
multifunctionality created to keep the Wet look 
of original paint and mirror shine that you will 
get with Protective and Polishing Agent (PA). 
 
Now cleaning and maintenance of your car is 
no longer a big issue! WetPA™ is there for every 
aspects car paint protection and maintenance.



• Kendi Kendini Yenileme ve/ veya onarma

• Toz Tutmama ve Yapışma Önleme

• Daha Yüksek Parlaklık ve Pürüzsüz Kaygan Kaplama

• Çizilmeye Dayanıklı Yüzey

• Su İtici Süper Hidrofobik Etki

• Anti su lekesi

• Korozyon Direnci ve Anti Oksidasyon

• Araçları Temizlemesi ve Kurutması Daha Kolay.

Tüketicilerin kozmetik araba 
onarımlarında binlerce dolar 
tasarruf etme potansiyeli bu 
nedenle montajcılar için oldukça 
pazarlanabilir bir üründür.

Büyük bir kâr fırsatına katılmanın 
yanı sıra sektördeki otomotiv koruma 
alanındaki en ileri teknoloji ile 
mağazanızı yeni bir seviyeye taşıyın.

• Self Healing

• Dust Proof and Anti Stick

• Higher Gloss and Smooth Slick Finish

• Scratch Resistant Surface

• A Water Repelling Super Hydrophobic Effect

• Anti water spotting

• Corrosion Resistance and Anti Oksidation

• Easier to Clean and Dry Vehicles.

Potential for consumers to save 
thousands of dollars in cosmetic car 
repairs  therefore highly marketable 
for installers

Bring your shop to a new level, with 
the most advanced technology in 
automotive protection in the industry 
in addition to participating in a large 
profit opportunity.

Neden Flawless™ Nano Kaplama?

Why Flawless™ Nano Coating?



Aracınızın bakımı için aradığınız tüm solüsyonlar
Special solutions for your needs.

Calypso Detay Temizleme Stain Remover

Rimpoo Jant Temizleme Rim Cleaner

Wetshine Lastik Parlatma Tyre Care

Bio Engine Motor Yıkama Engine Cleaner

Speedwax Hızlı Cila Fast Polish

Ceramic Foam Nötr Şampuan Nano Shampoo

Superior Wash Fırçasız Oto Yıkama Magic Shampoo

Fogusa Buğu Önleyici Anti Fog

Milkshine Araç Bakım Sütü Plastic Restorer

Carfume Oto Kokusu Auto Smell



Detay Temizleme
Stain Remover 

KULLANMA TALİMATI:
Sünger veya bez yardımı ile ovalayarak silinir. Ardından 
duru su ile tekrar silinir. Konsantre oranı 1/30’dur.  
  
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol 
su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

KULLANMA TALİMATI:
Soğumuş jantların üzerine su ile seyreltilmiş ürün 
püskürtülür. Birkaç dakika sonra basınçlı su ile yıkanır. 
Konsantre oranı 1/20’dir.
   
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:
It is wiped by rubbing with the help of a sponge or cloth. Then 
it is wiped again with clear water. The concentrate ratio is 1/30. 

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with 
plenty of water. Do not mix with other chemicals.   
 

INSTRUCTIONS FOR USE:
The product diluted with water is sprayed on the cooled 
wheels. After a few minutes, it is washed with pressurized 
water. The concentration ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

Calypso
Jant Temizleme
Rim Cleaner

Rimpoo

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/20

Tüm genel temizlikte kullanılan, özel formüle 
edilmiş mucizevi bir temizlik sıvısıdır. 

Kumaş, plastik, cam, ahşap, metal vb. her türlü 
yüzeyde kullanılır. 

Zarar vermeden temizler, çevre dostudur.

Çelik ve alüminyum jantların yüzeyindeki, 
katranlaşmış kir, balata tozu, lastik tozu, pas ve 
inatçı kirlerin temizlenmesinde kullanılan ideal 
ve güçlü bir üründür. 

Jantın dokusuna, boyasına ve verniğine zarar 
vermeden yüzeyi kolayca temizler.

It is a specially formulated miraculous cleaning 
liquid used in all general cleaning. 

It is used on all kinds of surfaces such as fabric, 
plastic, glass, wood, metal, etc.

It cleans without damaging it, it is 
environmentally friendly.

It is an ideal and powerful product used for cleaning 
the tarred dirt, lining dust, rubber dust, rust and 
stubborn dirt on the surface of steel and aluminum 
wheels.

It cleans the surface easily and perfectly without 
damaging the texture, paint and varnish of the rim.

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/30



Lastik Parlatma
Tyre Care

KULLANMA TALİMATI:
Lastiğe sıkma suretiyle uygulanır. Sünger ve bez ile 
silmeye gerek kalmaz. Durulama gerektirmez. Konsantre 
oranı 1/3’dür.   
 
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

KULLANMA TALİMATI:
Soğumuş motorun üzerine su ile seyreltilmiş ürün 
püskürtülür.birkaç dakika sonra basınçlı su ile yıkanır.
Konsantre oranı 1/20’dir.  
 
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:
It is applied to the tire by squeezing. There is no need to 
wipe it with a sponge and cloth. It does not require rinsing. 
The concentration ratio is 1/3.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

INSTRUCTIONS FOR USE:
The product diluted with water is sprayed onto the cooled 
engine. After a few minutes, it is washed with pressurized 
water. The concentration ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

Wetshine
Motor Yıkama
Engine Cleaner

Bio Engine

Lastik bakım ve parlaklığı için özel olarak 
geliştirilmiştir. 

Formülündeki antistatik koruyucu ve 
hidrofobik özellikler sayesinde lastiklerin uzun 
süre kalıcı parlaklığı ile suya ve toza karşı uzun 
süreli dayanıklılık gösterir. Ayrıca lastiklere ıslak 
görünümlü siyah bir parlaklık verir.

Motor yüzeyindeki, katranlaşmış yağ, kir, 
toz, pas ve inatçı kirlerin temizlenmesinde 
kullanılan ideal ve güçlü bir üründür. 

Motor yüzeyine, boyasına ve verniğine zarar 
vermeden yüzeyi kolayca temizler.

This product has been specially developed for 
tire maintenance and shine. 

Thanks to its antistatic protective and 
hydrophobic properties in its formula, it shows 
long-lasting durability against water and dust 
with the long-lasting shine of the tires. It also 
gives the tires a wet-looking black shine.

It is an ideal and powerful product used for 
cleaning the tarred oil, dirt, dust, rust and 
stubborn dirt on the engine surface. 

It cleans the surface easily and perfectly without 
damaging the engine surface, paint and varnish.

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/20

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/3



Hızlı Cila
Fast Polish

KULLANMA TALİMATI:
Kullanmadan önce çalkalayınız ve 15 cm uzaktan triger 
yardımı ile püskürttün. Bez ve ya nemli bir sünger ile 
yüzeye eşit miktarda yayın ve silin. Ardından kuru ve 
yumuşak bir bez ile tekrar silin. Konsantre oranı 1/20’dir.
 
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol 
su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

KULLANMA TALİMATI:
Kabın içerisine bir miktar şampuan döküp su ile 
köpürttükten sonra sünger yardımı ile yüzeylere uygulanır. 
Konsantre oranı 1/20’dir.
 
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Stir before use and spray with the help of a trigger from a 
15 cm distance. Spread evenly on the surface with a cloth 
or a damp sponge and wipe. Then wipe again with a dry 
and soft cloth. The concentrate ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

INSTRUCTIONS FOR USE:
After pouring some shampoo into the container and lathe-
ring with water, it is applied to the surfaces with the help of a 
sponge. Concentrate ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

Speedwax
Nötr Şampuan
Nano Shampoo

Ceramic Foam

Tüm boya yüzeyinde ki matlığı, yıpranmışlığı ve 
yüzeysel çizikleri mükemmel şekilde temizler. 

Antistatik özelliği sayesinde tozlanmaya karşı 
uzun süreli koruma sağlar. 

Boyaya zarar vermeden mükemmel parlaklık 
sağlar.

Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturur ve 
aracınızı parlak bir yüzeye kavuştururken, kir 
ve pislikleri iz bırakmadan temizler.

Perfectly cleans the dullness, wear and surface 
scratches on the entire paint surface. 

Thanks to its antistatic feature, it provides long-
term protection against dusting. 

It provides excellent shine without damaging 
the paint.

While it creates a protective layer on the surface 
and gives your car a shiny surface, it cleans dirt 
and grime without leaving any traces.

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/20

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/20



Fırçasız Oto Yıkama
Magic Shampoo

KULLANMA TALİMATI:
1/200 Oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. 
Araç üzerine sıkılan köpük basınçlı su ile durulanır.
 

ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

KULLANMA TALİMATI:
Kullanmadan önce çalkalayınız ve 15 cm uzaktan triger 
yardımı ile püskürttün. Ardından kuru ve yumuşak bir bez 
ile ürünü yedirene kadar silin.Konsantre oranı 1/5’dir.
 
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:
It is diluted with a ratio of 1:200 and used with a foam 
tank. The foam sprayed on the vehicle is rinsed with pres-
surized water.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

INSTRUCTIONS FOR USE:
Stir  before use and spray from a distance of 15 cm with 
the help of a trigger. Then wipe the product with a dry 
and soft cloth until it absorbs. Concentrate ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

Superior Wash
Buğu Önleyici
Anti Fog

Fogusa

Güçlü formülü sayesinde, 1/200 seyreltme oranı 
uygulandığında, otomobilin boyasına zarar vermeden 
temizler ve parlatır. Tüm araç ve boya tiplerine 
uygundur. Fırça ve sünger kullanımına gerek 
kalmadan toz, çamur, kuş pisliği ve reçine gibi kirleri  
mükemmel temizler. Ekonomiktir, enerji ve zaman 
tasarrufu sağlar. Otomatik araç yıkama makinalarına 
uygundur. Yüksek performans gösterir.  

Otomobil camları, motorsiklet kaskı, cam 
ve plastik yüzeylerde buğuyu etki süresince 
keser. 

Sürüş esnasında net görüş sağlamanıza 
yardımcı olur.

Thanks to its strong formula, it cleans and shines 
without damaging the paint of the car, when applied 
at a dilution ratio of 1/200. It is suitable for all vehicle and 
automotive paint types. It removes dirt such as dust, 
mud, bird droppings and resin without the use of brushes 
and sponges. It cleans perfectly. It is economical, saves 
energy and time. It is suitable for automatic car washing 
machines. It shows high performance.

It cuts the mist on automobile windows, 
motorcycle helmets, glass and plastic surfaces 
during the effect. 

It helps you to provide clear vision while driving.

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/200

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/5



Araç Bakım Sütü
Plastic Restorer

KULLANMA TALİMATI:
Sünger veya beze bir miktar ürün alınıp, plastik aksama 
sürerek, kolayca uygulanır. Durulama gerektirmez. 
Konsantre oranı 1/5’dir.  
 
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

KULLANMA TALİMATI:
Kullanmadan önce çalkalayınız ve uzaktan triger yardımı 
ile püskürttün.   
 
ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su 
ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:
It is easily applied by taking some product on a sponge or 
cloth and applying it to the plastic parts. It does not requi-
re rinsing. The concentrate ratio is 1/5.

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

INSTRUCTIONS FOR USE:
Stir before use and spray with the help of a remote trigger. 

IMPORTANT WARNING:
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash 
with plenty of water. Do not mix with other chemicals. 

Milkshine
Oto Kokusu
Auto Smell

Carfume

Araç içi ve dışı tüm plastik aksamların bakımı, 
parlatması ve yenilenmesi için kullanılan 
mucizevi bir üründür. 

Özel formüle edilmiştir. Araç içi plastiklerin sıfır 
görünümüne kavuşmasını sağlar. Kullanıldığı 
yüzeyde yağlı bir görüntü bırakmaz.

Araçların iç mekanlarını, sigara ve kötü 
kokulardan arındırır. 

Uzun süreli kalıcı ferah koku kalmasını sağlar.

It is a miraculous product used for the 
maintenance, polishing and renewal of all plastic 
parts inside and outside the vehicle. 

It has been specially formulated. It ensures that the 
plastics inside the vehicle have a zero appearance. 
It does not leave an oily appearance on the surface 
where it is used.

It purifies the interiors of the vehicles from 
cigarettes and bad odors. 

Provides a long-lasting fresh scent.

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/5

Konsantre Oranı 

Concentrate ratio

1/1



Polisaj için tam kadro hizmet.
Full service for posishing

HEAVY CUT

PK101PK101
HARE GİDERİCİ

FINISHFINISH
HEAVY CUT

PK301PK301
HEAVY CUT

PK201PK201
HEAVY CUT

PK501PK501
HEAVY CUT

PK401PK401



KULLANMA TALİMATI: 
Eski boyalı yüzeye sürülür.Kuzu postu,sentetik post veya pasta 
süngeri ile yüzeye yaydıktan sonra, makine ile 1500-2000 devir 
arasında pastalama işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya 
kadar devam edilir.İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu 
bez ile temizlenir. 

ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile 
yıkayınız.Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye 
sürülür.Kuzu postu,sentetik post veya pasta süngeri ile yüzeye 
yaydıktan sonra,makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama 
işlemi yapılır.Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir.
İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile 
yıkayınız.Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE: 
It is applied to the old painted surface. After spreading it on the surface 
with lambskin, synthetic fleece or pastry sponge, the paste process is 
done with the machine between 1500-2000 revolutions. This process is 
continued until the scratches disappear. When the process is completed, 
the surface is cleaned with a clean cotton cloth.
   
IMPORTANT WARNING: 
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of 
water. Do not mix with other chemicals. 

INSTRUCTIONS FOR USE: 
Certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. 
After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste 
sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 
cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the 
process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.
   
IMPORTANT WARNING: 
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of 
water. Do not mix with other chemicals. 

HEAVY CUT

PK101PK101
HARE GİDERİCİ

FINISH

Hare Giderici Finish, boya üzerindeki ince çizik, hologram 
ve koyu renk boyalardaki dalgalanmaları tamamen yok 
eder. Yüzeylere renk derinliği, profesyonel derecede 
yüksek parlaklık ve yansıma kazandırır. Uzun vadede 
boyadaki matlaşmayı önler. Boyalı ahşap yüzeylerde ve 
araç farlarında hafif kusurları gidermek ve parlatmak için 
kullanılabilir. İnce çizik, yüksek parlaklık verir. tozlanma 
yapmaz, Kolay silinir. 3000 kum ve üstü zımpara izlerini 
giderir. Çizilmeye dayanıklı sert boyalar dahil, tüm boya 
tipleri ile kullanılabilir.

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç 
kullanmanıza gerek yok, kolay dağılabilirliği sayesinde 
enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karsı etkilidir, kullanım 
sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına 
etki etmez.Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve 
kalıntıları kolayca giderir.Güneş altında ve sıcak arabaya 
uygulamayınız.2500-3000 kum zımpara çiziğini güzelce 
alır.Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun 
süre parlatma yapılabilir.uygulama yapılırken dışarıdan su 
vermeye gerek yoktur.Silikon içermez,hare yapmaz. 

KESİM:10/7 PARLAKLIK 10/9

Hare Giderici Finish completely eliminates fine scratches, 
holograms and fluctuations in dark paints on the paint. 
It gives the surfaces a depth of color, professional high 
gloss and reflection. It prevents dulling of the paint in the 
long run. It can be used to remove light defects and shine 
on painted wooden surfaces and vehicle headlights. Fine 
scratch gives high shine. Does not cause dust, Easy to wipe. 
Removes 3000 grit and higher sanding marks. It can be 
used with all paint types, including scratch-resistant hard 
paints. 

Easy to use, good to spread, you don’t need to use any 
extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy 
dispersibility, it is effective against scratches, it does not 
affect the performance of the products you will apply after 
use. It easily removes all scratches and residues on old and 
new painted surfaces. Do not apply to the car. 2500-3000 
grit takes the sandpaper scratches well. It can be polished 
for a long time thanks to its non-adhesive and dust-free 
properties. There is no need to apply water from the outside.

CUT:10/7 BRIGHTNESS 10/9



KULLANMA TALİMATI: 
Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye 
sürülür.Kuzu postu,sentetik post veya pasta süngeri ile yüzeye 
yaydıktan sonra,makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama 
işlemi yapılır.Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir.
İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile 
yıkayınız.Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

KULLANMA TALİMATI: 
Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye 
sürülür. Kuzu postu, sentetik post veya pasta süngeri ile yüzeye 
yaydıktan sonra,makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama 
işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir. 
İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile 
yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE: 
Certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. 
After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste 
sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 
cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the 
process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.
   
IMPORTANT WARNING: 
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of 
water. Do not mix with other chemicals. 

INSTRUCTIONS FOR USE: 
A certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. 
After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste 
sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 
cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the 
process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.
   
IMPORTANT WARNING: 
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of 
water. Do not mix with other chemicals. 

HEAVY CUTHEAVY CUT

PK301PK301PK201PK201

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç 
kullanmanıza gerek yok, kolay dağılabilirliği sayesinde 
enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karsı etkilidir, kullanım 
sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına 
etki etmez. Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve 
kalıntıları kolayca giderir.Güneş altında ve sıcak arabaya 
uygulamayınız. 2500-3000 kum zımpara çiziğini güzelce 
alır.Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun 
süre parlatma yapılabilir.uygulama yapılırken dışarıdan su 
vermeye gerek yoktur. Silikon içermez,hare yapmaz.

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç 
kullanmanıza gerek yok, kolay dağılabilirliği sayesinde 
enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karsı etkilidir, kullanım 
sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına 
etki etmez. Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve 
kalıntıları kolayca giderir.  Güneş altında ve sıcak arabaya 
uygulamayınız. 1500 kum zımpara çiziğini güzelce alır. 
Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre 
parlatma yapılabilir. Uygulama yapılırken dışarıdan su 
vermeye gerek yoktur. Silikon içermez, hare yapmaz.

Easy to use, good to spread, you don’t need to use any 
extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy 
dispersibility, it is effective against scratches, it does not 
affect the performance of the products you will apply after 
use. It easily removes all scratches and residues on old and 
new painted surfaces. Do not apply to the car. 2500-3000 
grit takes the sandpaper scratches well. It can be polished 
for a long time thanks to its non-adhesive and dust-free 
properties. There is no need to apply water from the 
outside. 

Easy to use, good to spread, you don’t need to use any 
extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy 
dispersibility, it is effective against scratches, it does not 
affect the performance of the products you will apply after 
use. It easily removes all scratches and residues on old and 
new painted surfaces. Do not apply it to the car. It takes 1500 
grit sandpaper scratches well. It can be polished for a long 
time thanks to its non-adhesive and dust-free properties. 
There is no need to give water from the outside while 
applying.



KULLANMA TALİMATI: 
Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye 
sürülür. Kuzu postu, sentetik post veya pasta süngeri ile yüzeye 
yaydıktan sonra,makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama 
işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir. 
İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile 
yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

KULLANMA TALİMATI: 
Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye 
sürülür. Kuzu postu, entetik post veya pasta süngeri ile yüzeye 
yaydıktan sonra,makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama 
işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir.
İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:
Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile 
yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE: 
A certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. 
After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste 
sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 
cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the 
process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.
   
IMPORTANT WARNING: 
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of 
water. Do not mix with other chemicals. 

INSTRUCTIONS FOR USE: 
A certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. 
After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste 
sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 
cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the 
process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.
   
IMPORTANT WARNING: 
Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of 
water. Do not mix with other chemicals. 

HEAVY CUTHEAVY CUT

PK501PK501PK401PK401

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç 
kullanmanıza gerek yok, kolay dağılabilirliği sayesinde 
enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karsı etkilidir, kullanım 
sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına 
etki etmez. Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve 
kalıntıları kolayca giderir.  Güneş altında ve sıcak arabaya 
uygulamayınız. 1500 kum zımpara çiziğini güzelce alır. 
Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre 
parlatma yapılabilir. Uygulama yapılırken dışarıdan su 
vermeye gerek yoktur. Silikon içermez, hare yapmaz.

Kullanımı kolay, yayılması  güzel ekstra bir güç 
kullanmanıza gerek yok, kolay dağılabilirliği sayesinde 
enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karsi etkilidir, kullanım 
sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına 
etki etmez.Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve 
kalıntıları kolayca giderir. Güneş altında ve sıcak arabaya 
uygulamayınız. 1200 kum zımpara çiziğini güzelce alır. 
Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre 
parlatma yapılabilir. Uygulama yapılırken dışarıdan su 
vermeye gerek yoktur. Silikon içermez,hare yapmaz.

KESİM:10/9 PARLAKLIK 10/9

Easy to use, good to spread, you don’t need to use any 
extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy 
dispersibility, it is effective against scratches, it does not 
affect the performance of the products you will apply after 
use. It easily removes all scratches and residues on old and 
new painted surfaces. Do not apply it to the car. It takes 1500 
grit sandpaper scratches well. It can be polished for a long 
time thanks to its non-adhesive and dust-free properties. 
There is no need to give water from the outside while 
applying.

Easy to use, good to spread, you don’t need to use any 
extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy 
dispersibility, it is effective against scratches, it does not 
affect the performance of the products you will apply after 
use. It easily removes all scratches and residues on old and 
new painted surfaces. Do not apply it to the car. It takes 
1200 grit sandpaper scratches well. It can be polished for a 
long time thanks to its non-adhesive and dust-proof feature. 
There is no need to give water from the outside while 
applying.

CUT:10/9 BRIGHTNESS 10/9
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