Oryginalne kosmetyki
samochodowe Volkswagen
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WIGO – sprawdzony partner
w zakresie sprawdzonych produktów
do czyszczenia i pielęgnacji
Certyfikaty:
• DIN ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego
• DIN EN ISO 9001 – System zarządzania jakością
• ISO TS 16949 – System zarządzania jakością dla przemysłu motoryzacyjnego
Jakość potwierdzona przez:
• Dekra – jakość i skuteczność czyszczenia
• Dermatest – oddziaływanie na skórę
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Dobrze wiedzieć
Preparaty do czyszczenia i pielęgnacji są:
•
•
•

nieszkodliwe dla materiałów i gwarantują wysoką
skuteczność długotrwałej pielęgnacji samochodów
sprawdzone i zatwierdzane przez Centralne Laboratorium Volkswagena
zgodne z krajowymi normami i specyfikacjami

•
•

biodegradowalne
nieszkodliwe dla środowiska

•
•

łatwe w użyciu
dostosowane do siebie wzajemnie i uzupełniające swoje działanie
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Produkty zimowe
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Płyn do spryskiwaczy,
zimowy, 500 ml
doskonałe czyszczenie w zaledwie kilku cyklach zmywania
przyjemny, cytrusowy zapach
zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy szyb i reflektorów
nieszkodliwy dla poliwęglanów i nadający się do dysz wachlarzowych
chroni przed ponownym zamarznięciem
zapobiega powstawaniu smug
formuła chroniąca przed osadzaniem się kamienia
nie zawiera szkodliwego dla zdrowia MEG (monoetylenoglikolu)
zawiera spirytus rektyfikowany
utrzymuje elastyczność i dobry poślizg piór wycieraczek
000 096 319 B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ochrona przed zamarzaniem
Stosunek mieszanki:
1:1 = –20°C
1:2 = –10°C

• w koncentracie:
odporność na zamarzanie –50°C
• koncentrat musi być zawsze rozcieńczony
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

chroni przed zamarzaniem i czyści szyby do –25°C
zapach „zielone jabłuszko”
dokładnie czyści szyby i chroni spryskiwacze
przed zamarznięciem
zapobiega ponownemu zamarznięciu
bardzo dobra tolerancja z różnymi materiałami
nadaje się do dysz wachlarzowych
praktyczny w stosowaniu,
bez konieczności przygotowania mieszanki
zapewnia zachowanie elastyczności
i dobrego poślizgu piór wycieraczek
gwarantuje dobrą widoczność
w każdych warunkach atmosferycznych
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000 096 321 C

Płyn do spryskiwaczy,
zimowy, gotowy, 3 litry

Odmrażacz do szyb, 500 ml
szybko i skutecznie usuwa lód z szyb
bez konieczności skrobania lodu
poprawia bezpieczeństwo dzięki wyeliminowaniu rys na szybach
chroni pióra wycieraczek przed uszkodzeniami
zapobiega szybkiemu ponownemu zamarzaniu
dobra tolerancja z materiałami wszystkich komponentów samochodu
zawiera spirytus rektyfikowany

000 096 322 B

•
•
•
•
•
•
•
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Preparat do pielęgnacji
elementów gumowych, 75 ml

•
•
•

specjalny preparat do pielęgnacji elementów wykonanych z gumy
chroni materiały przed utratą elastyczności
gąbka do nakładania pozwala na szybką
i łatwą pielęgnację wszystkich uszczelek gumowych w samochodzie
regularne stosowanie zapobiega utracie elastyczności
i kruszeniu się gumy
zapobiega przymarzaniu uszczelek
zmniejsza tarcie i redukuje w ten sposób odgłosy wydawane
przez gumowe elementy

• preparat należy nakładać na czyste i suche uszczelki gumowe
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000 096 310 B

•
•
•

Produkty letnie
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Politura do szyb, 250 ml
specjalny preparat do czyszczenia przedniej szyby
usuwa nawet bardzo trudne do usunięcia zabrudzenia przedniej szyby, jak:
• owady
• żywicę
• smołę
• olej
• sadzę i pozostałości silikonu
• zapewnia wolną od smug i refleksów powierzchnię szyby
• eliminuje odgłosy piszczenia i stukania piór wycieraczek o szybę
• zalecany przy wymianie wycieraczek szyby
Wskazówka: nadaje się także do czyszczenia płyt ceramicznych
w kuchenkach elektrycznych.
000 096 324

•
•
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•
•
•

•
•
•
•

gotowy letni płyn do spryskiwaczy o świeżym zapachu
dobra widoczność dzięki dokładnemu i pozbawionemu smug
zmywaniu szyby
niezawodnie usuwa takie zabrudzenia, jak:
• owady
• pyłki kwiatów
• odchody ptaków
• kurz
• tłuste spaliny silników wysokoprężnych itp.
redukuje zjawisko oślepiania
można mieszać z zimowym płynem do spryskiwaczy VW
nadaje się do dysz wachlarzowych
praktyczny w zastosowaniu,
bez konieczności przygotowania mieszanki
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000 096 321 B

Płyn do spryskiwaczy,
letni, gotowy, 3 litry

•
•
•

•
•
•
•
•

koncentrat z dodatkami czyszczącymi o dużej skuteczności
dokładnie czyści szyby, nie pozostawia smug
i zapewnia zawsze dobrą widoczność
błyskawicznie usuwa typowe dla ciepłej pory roku zabrudzenia:
• owady
• pyłki kwiatów
• odchody ptaków
• kurz
• tłuste spaliny silników wysokoprężnych itp.
redukuje zjawisko oślepiania
z praktycznym dozownikiem
rozcieńczony może być mieszany z zimowym płynem do spryskiwaczy VW
bardzo dobra tolerancja z różnymi materiałami
nadaje się do dysz wachlarzowych
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000 096 311 B

Płyn do spryskiwaczy,
koncentrat 1:100, 250 ml

Preparat do usuwania
owadów, 500 ml

•
•
•

z łatwością usuwa pozostałości owadów z delikatnych powierzchni:
• lakieru
• chromu
• szkła
• tworzywa sztucznego
żelowa konsystencja zapewnia dobrą przyczepność do pionowych
i skośnych powierzchni
skuteczna kombinacja środków powierzchniowo czynnych otacza pozostałości
owadów, rozmiękcza je i umożliwia łatwe usunięcie zanieczyszczeń
składniki pielęgnacyjne chronią lakier i zachowują jego połysk
• nie stosować przy ostrym słońcu i na ciepłą powierzchnię lakieru
• nie dopuszczać do zaschnięcia
• w razie konieczności użyć gąbki do usuwania owadów
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000 096 300 B

•

Preparat do czyszczenia felg,
żel, 500 ml

•
•
•

skutecznie czyści nie niszcząc materiału
specjalne środki powierzchniowo czynne szybko przenikają nawet
największe zabrudzenia i ułatwiają ich usunięcie gąbką,
szczotką lub mocnym strumieniem wody
żelowa konsystencja zapewnia dobrą przyczepność
do pionowych powierzchni felg
zawiera składniki chroniące przed korozją
nadaje się do lakierowanych lub powlekanych proszkowo felg stalowych,
ze stopu metali lekkich i kołpaków oraz do wszystkich powierzchni
szlifowanych na połysk lub anodowanych
• nie stosować w ostrym słońcu i na ciepłych powierzchniach
• nie dopuścić do zaschnięcia
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000 096 304

•
•

Wosk do polerowania
nadwozia, 250 ml
•
•
•
•
•
•

pielęgnacja wszystkich rodzajów lakierów samochodowych
łatwo i szybko przywraca połysk zniszczonym lakierom
usuwa lekkie zadrapania
nadaje lakierowi głęboki połysk
zwiększa odporność lakieru na wpływy atmosferyczne i mycie
długotrwałe działanie, długa ochrona i efekt spływania wody w postaci kropli
(ok. 6 miesięcy)
Wskazówka: nadaje się także do polerowania felg.

000 096 317 B

• przed użyciem wstrząsnąć
• nie stosować na ostrym słońcu i ciepłych powierzchniach lakieru
• chronić przed mrozem

17

Szampon z woskiem, 250 ml
łatwo i szybko poprawia wygląd lakieru
do lakierów standardowych i metalicznych
szybkie czyszczenie i konserwacja lakieru w jednej operacji roboczej
usuwa powierzchniowe zadrapania i nadaje lakierowi połysk
długotrwale chroni przed wpływami atmosferycznymi i solą do posypywania ulic
woda spływa z lakieru tworząc krople
zawiera naturalny wosk karnauba

• przed użyciem wstrząsnąć
• nie stosować na ostrym słońcu i ciepłych powierzchniach lakieru
• chronić przed mrozem

000 096 315 B

•
•
•
•
•
•
•
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Produkty
do pielęgnacji
wnętrza
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Preparat do pielęgnacji
kokpitu, 500 ml
•
•
•

pielęgnacja i ochrona wszystkich części kokpitu
chroni przed promieniowaniem UV
pogłębia kolor i działa antystatycznie

Wskazówka:
• efekt połysku → ściereczka bawełniana
• efekt matowy → ściereczka z mikrofibry
nie stosować na pedały, kierownicę, gumowe dywaniki
chronić przed mrozem
przed użyciem mocno wstrząsnąć
spryskać ściereczkę i wcierać
000 096 307 B

•
•
•
•
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Preparat do pielęgnacji
elementów z tworzywa, 250 ml

• nie stosować na pedały, kierownicę, gumowe dywaniki
• chronić przed mrozem!
• przed użyciem mocno wstrząsnąć
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000 096 314 B

• do elementów wewnątrz i na zewnątrz samochodu
• pielęgnuje i odświeża części z tworzywa sztucznego
• działanie antystatyczne
• chroni przed promieniowaniem UV
• pogłębia kolor
• odporny na mycie przez okres ok. 0,5 roku
• hydrofobowy, tworzy równomierną, wytrzymałą warstwę odpychającą wodę
Wskazówka: bardzo dobrze nadaje się także do pielęgnacji
mebli ogrodowych z tworzywa sztucznego.

Preparat do czyszczenia
tapicerki skórzanej, 250 ml

•
•
•
•

specjalny szampon do tapicerki skórzanej ze składnikami pielęgnacyjnymi,
zapewniający dokładne czyszczenie zabrudzeń powstających
w wyniku normalnego użytkowania
nie zawiera rozpuszczalników
nadaje się do wszystkich skór gładkich
delikatnie czyści
regularne stosowanie pozwala zachować naturalną strukturę i kolor skóry

000 096 323 A

•
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Preparat do konserwacji
tapicerki skórzanej, 250 ml
delikatny, wysokiej jakości preparat do czyszczenia tapicerki skórzanej
z działaniem impregnującym
• do skóry gładkiej we wszystkich wariantach kolorystycznych
• tworzy na skórze warstwę ochronną o satynowym połysku,
chroniącą przed zabrudzeniem, promieniowaniem UV i naturalnym zużyciem
• zachowuje strukturę i elastyczność skóry
• chroni przed przedwczesną utratą koloru
• odświeża zniszczoną skórę
• w przypadku zniszczonej tapicerki skórzanej można zastosować kilkakrotnie
Wskazówka: bardzo dobrze nadaje się także do pielęgnacji
foteli samochodowych, torebek, butów, walizek, pasków itp.
•
•
•
•

sprawdzić tolerancję materiału w mało widocznym miejscu
nie stosować na małe fragmenty powierzchni
nie nakładać na gorące powierzchnie i przy ostrym słońcu
w przypadku plam na powierzchni skóry, wyczyścić najpierw szamponem
do tapicerki skórzanej VW i wysuszyć
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000 096 306 B

•

Preparat do czyszczenia
wnętrza, 500 ml
intensywnie czyści całe wnętrze nie niszcząc materiału
gotowy do zastosowania, łatwy w użyciu
usuwa warstwy zanieczyszczenia, osad nikotyny i plamy
przyjemny, cytrusowy zapach
usuwa nawet trudne do usunięcia zabrudzenia z:
• tapicerki siedzeń
• delikatnych powierzchni (Alcantara)
• podsufitki
• dywaników
• części wykonanych z gumy i tworzywa sztucznego
• powierzchni szklanych itp.
Wskazówka: bardzo dobrze nadaje się także do mebli tapicerowanych.
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000 096 301 B

•
•
•
•
•

Zestawy
pielęgnacyjne
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Zestaw do czyszczenia felg

000 096 353

Zawiera:
• preparat do czyszczenia felg VW, żel, 500 ml
• szczotkę do czyszczenia
• ściereczkę z mikrofibry
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Wiosenny zestaw
pielęgnacyjny

000 096 355 C

Zawiera:
• preparat to czyszczenia felg VW, żel, 500 ml
• preparat do pielęgnacji kokpitu VW, 500 ml
• preparat do usuwania owadów VW, 500 ml
• szczotkę do czyszczenia felg
• ściereczkę z mikrofibry
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Zestaw pielęgnacyjny
w saszetce
Wszystko do pielęgnacji samochodu w jednej, praktycznej saszetce.

000 096 355 B

Zawiera:
• preparat do czyszczenia felg VW, żel, 500 ml
• preparat do pielęgnacji kokpitu VW, 500 ml
• preparat do czyszczenia wnętrza VW, 500 ml
• wosk do polerowania VW, 250 ml
• szczotkę do czyszczenia felg
• ściereczkę z mikrofibry
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Zestaw pielęgnacyjny

000 096 166 A

Zawiera:
• gąbkę samochodową
• gąbkę do usuwania owadów
• uniwersalną gąbkę do mycia karoserii
• ściereczkę do szyb
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Zimowy zestaw pielęgnacyjny

000 096 352 E

Zawiera:
• zimowy płyn do spryskiwaczy VW, 500 ml
• odmrażacz do szyb VW, 500 ml
• preparat do pielęgnacji elementów gumowych VW,
sztyft, 75 ml
• skrobaczkę
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