
KATALÓG
PRODUKTOV

Made in Great Britain



CLEAN WHEEL

CUSTOM WHEEL CLEANER

WHEEL
CLEANING MOUSSE

kyselinový čistič diskov kolies

hydroxidový čistič diskov kolies

penový čistič diskov

AUTOGLYM Clean Wheels je účinný a rýchlo pôsobiaci kyselinový čistič, ktorý sa 
dostane cez korozívny brzdný prach a cestnú špinu. Je vhodný na zanedbané 
disky, ktoré majú na sebe „žltý povlak“ z brzdného prachu. Tento produkt 
je určený pre čistenie bežných lakovaných diskov. Na špeciálne – leštené, 
chrómované a delené disky používajte produkt z opačnej stupnice pH – 
AUTOGLYM Custom Wheel Cleaner.

Nikdy nečistite horúce disky. Čistenie vykonávajte vždy systematicky (nie 
všetky 4 disky spolu). Produkt nastriekavajte vždy zospodu smerom nahor. 
Použite štetec AUTOGLYM Hi-Tech Wheel Brush aby ste narušili špinu. 
Nezabudnite na bočné steny pneumatík, tak aby ste sa zbavili brzdného 
prachu, ktorý môže inak zneutralizovať produkty pre ošetrenie pneumatík. V 
poslednom kroku dôsledne spláchnite prúdom vody zo spodu smerom nahor.

AUTOGLYM Custom Wheel Cleaner je hydroxidový čistič diskov, ktorý rýchlo 
rozpúšťa usadený brzdný prach a cestnú špinu. Je bezpečný pre všetky typy 
špeciálnych diskov vrátane zliatinových, lakovaných, oceľových, chrómovaných, 
striekaných a plastových povrchov. 

Nikdy nečistite horúce disky. Čistenie vykonávajte vždy systematicky 
(nie všetky 4 disky spolu). Produkt nastriekavajte vždy zospodu smerom 
nahor. Použite štetec AUTOGLYM Hi-Tech Wheel Brush aby ste narušili špinu. 
Nezabudnite na bočné steny pneumatík, tak aby ste sa zbavili brzdného 
prachu, ktorý môže inak zneutralizovať produkty pre ošetrenie pneumatík. V 
poslednom kroku dôsledne spláchnite prúdom vody zo spodu smerom nahor.

Efektívny a pH neutrálny čistič diskov, ktorý vďaka hustej pene obalí celých 
povrch disku a zabezpečí jeho kompletné pokrytie. Taktiež sa dostane do ťažko 
dostupných miest vášho disku a poriadne ich vyčistí. Keď bude pena pripravená 
k narušeniu, technológia meniaca farbu ju zmení do červena, akonáhle začne 
reagovať s brzdným prachom. Tento produkt je bezpečný pre všetky typy 
automobilových diskov. Nie je vhodný na čistenie motocyklov.

Nikdy nečistite horúce disky. Čistenie vykonávajte vždy systematicky 
(nie všetky 4 disky spolu). Produkt nastriekavajte vždy zo spodu smerom 
nahor. Použite štetec AUTOGLYM Hi-Tech Wheel Brush aby ste narušili špinu. 
Nezabudnite na bočné steny pneumatík, tak aby ste sa aj z nich zbavili brzdného 
prachu, ktorý môže inak zneutralizovať produkty na ošetrenie pneumatík. V 
poslednom kroku dôsledne spláchnite prúdom vody zo spodu smerom nahor.
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Spoločnosť Autoglym bola založená v roku 1965 v Anglicku. 
Zo začiatku vyrábala produkty iba pre profesionálne použitie.  
O oživenie zničeného laku a kolies sa staralo 8 produktov.  
Autoglym sa rýchlo stal overeným menom, ktoré ste mohli 
nájsť na poličkách predajcov automobilov. 

Autoglym je zároveň jediným dodávateľom produktov pre 
starostlivosť  o automobily Britského kráľovského dvoru. 
Royal Warrants je zárukou  kvality našich produktov, a jej 
ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Pre zníženie množstva plastového odpadu Vás prosíme, recyklujte všetky 
prázdne obaly doplnkov a produktov značky AUTOGLYM podľa
značiek a symbolov vyznačených na obale.



BODyWORK
SHAMPOO CONDITIONER

ULTRA HIGH DEFINITION 
SHAMPOO

ŠAMPóN S VOSKOM

UHD ŠAMPóN

Obsahuje vyváženú zmes povrchovo aktívnych pH neutrálnych prísad, 
ktoré opatrne a účinne odstraňujú cestnú špinu z karosérie vozidla. 
AUTOGLYM Bodywork Shampoo Conditioner je vhodný na všetky vozidlá. 
Pravidelne udržiavané autá budú mať výhodu zachovania vrstvy vosku.

Dobre pretraste, nalejte 20 – 30 ml šampónu do vedra a pridajte 
10 l vody. Umyte jednu stranu vozidla z vrchu smerom nadol. Vždy 
umývajte rovnobežnými pohybmi. Je dôležité, aby šampón neuschol pred 
opláchnutím. Neumývajte vozidlo na priamom slnku, ani v mrazivých 
podmienkach. Povrch dokonale opláchnite. Vysušte pomocou sušiacej 
utierky AUTOGLYM Hi-Tech Microfibre Drying Towel alebo s utierkou 
AUTOGLYM Instadry.

Exluzívny šampón so silnou penou, vďaka ktorej bude šampón bez 
námahy kĺzať po karosérii. Nové pH neutrálne zloženie šetrne odstráni 
kontamináciu, cestnú špinu a zanechá vysoko lesklý povrch, ktorý bude 
hladký na dotyk. 

Poriadne pretraste. Zmiešajte 4 plné vrchnáky šampónu s 10 litrami 
studenej alebo teplej vody. Spláchnite z karosérie hrubú špinu. Vždy 
pracujte na studenom laku. Umyte jednu stranu vozidla z vrchu smerom 
nadol. Priamymi pohybmi narušte špinu. Nenechajte uschnúť. 
Spláchnite čistou vodou a vysušte pomocou sušiacej utierky AUTOGLYM 
Hi-Tech Microfibre Drying Towel, InstaDry, AquaDry aby ste zamedzili vzniku 
škvŕn od vody.
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KArOsériA

UMÝVANIE

INSTANT
TyRE DRESSING

HIGH PERFORMANCE
TyRE GEL

WHEEL PROTECTOR

LESK NA PNEUMATIKy

GéL NA PNEUMATIKy

OCHRANA DISKOV KOLIES

Zlepší vzhľad vášho vozidla vytvorením ochrannej vrstvy na 
pneumatikách, ktorá ich skrášli a dodá im prirodzený lesk. AUTOGLYM 
Instant Tyre Dressing je vhodný na suché ako aj mokré pneumatiky. Podľa 
aplikácie môžete dosiahnúť lesklý alebo matný efekt. Nikdy nepoužívajte 
na ošetrenie motocyklových pneumatík!

Nastriekajte len na čisté, umyté pneumatiky bez zvyškov brzdného 
prachu. Pre lesklý efekt nastriekajte produkt priamo na povrch 
pneumatiky a nechajte voľne uschnúť. Pre dosiahnutie matného 
efektu po aplikácií a vyschnutí produktu ho utrite s mikrovláknovou 
handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth.

Trvácny a odolný gél na ošetrenie pneumatík, ktorý vám pomôže 
zanechať vzhľad „novej pneumatiky“. Gélová forma tohto produktu 
zabezpečuje ekonomické používanie, kde stačí len malé množstvo na 
dosiahnutie požadovaného efektu. 

Aplikujte len na čisté, umyté pneumatiky bez zvyškov brzdného prachu 
pomocou aplikátora AUTOGLYM Perfect Polish Applicator. Pre lesklý efekt 
naneste produkt aplikátorom priamo na povrch pneumatiky a nechajte 
voľne uschnúť. Pre dosiahnutie matného efektu po aplikácií  produktu ho 
utrite s mikrovláknovou handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth.

Vytvorí vysoko hydrofóbnu a odolnú bariéru, tým znižuje schopnosť 
brzdného prachu usádzať sa na vašich diskoch. Zanechá ho čistý po dlhšiu 
dobu a uľahčí ďalšie čistenie. Brzdný prach dokáže znečistiť a poškodiť disky 
ak vynecháme ich pravidelnú starostlivosť. AUTOGLYM sa spojil s motor-
športovými firmami pri vývoji tohto produktu k dokonalému odstráneniu 
nežiadúceho problému. AUTOGLYM Wheel Protector vytvorí ochrannú bariéru 
a zminimalizuje tak prilepenie čiastočiek brzdného prachu a kontaminácie. 
Disky kolies tak zostávajú dlhšiu dobu čisté a bez prachu. 

Aplikujte len na čisté a suché disky bez zvyškov vody. Produkt nastriekajte 
v malom množstve, otočte kolesá o 180° a aplikáciu opakujte. Pre 
najlepší účinok je treba AUTOGLYM Wheel Protector nechať po aplikácií 
uschnúť aspoň hodinu.
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Mnohých ľudí možno odrádza neskúsenosť a pocit, 
že sa jedná o zložitý proces. Nič totiž nieje lepšie, ako 
pocit z dobre umytého a čistého auta, doslova ako keby 
sme mu pridali na výkone.

Výber času na umývanie je veľmi dôležitý, snažte sa 
vyhnúť priamemu slnku. Logicky je lepšie umývať auto z 
rána alebo podvečer, hlavne počas teplých letných dní.

Samozrejme neodporúčame auto umývať počas 
mrazivých dní, keďže proces by bol príliš pomalý a nie 
dokonalý. Ak bývate v rodinnom dome a máte dostatočný 
priestor a hadicu s prítokom vody, môžete sa kľudne pustiť 

do ručného umývania auta.

ako si Ulahčiť Umývanie aUta
V DOMáCOM PROSTREDí?

´
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POLAR WASH

POLAR SEAL

napeŇovaCÍ ŠampÓn

napeŇovaCÍ CoatinG

Je bezpečný a efektívny napeňovací šampón, ktorý aplikujte pomocou 
napeňovača AUTOGLYM Polar Blaster. Pred použitím je však nutné vozidlo 

pred-umyť s aktívnou penou AUTOGLYM Polar Blast. 

Neumývajte vozidlo na priamom slnku, ani v mrazivých podmienkach. 
Odporúčané riedenie je 50:50. 250 ml nariedeného produktu je 

postačujúce na pokrytie celého vozidla priemernej veľkosti. Nastriekajte 
AUTOGLYM Polar Wash na vozidlo zo spodu smerom nahor. Uistite sa 

že ste šampón aplikovali na celé vozidlo. Umyte vozidlo špongiou alebo 
umývacou rukavicou. Vozidlo poriadne spláchnite z hora smerom 

nadol.

AUTOGLYM Polar Seal je ochranný coating, ktorý bol špeciálne navrhnutý 
pre aplikáciu cez tlakový čistič pomocou napeňovača AUTOGLYM Polar 

Blaster. Vytvorí hydrofóbnu vrstvu ochrany, ktorá odbúrava vodu a uľahčuje 
sušenie auta. 

Neaplikujte na priamom slnku, ani v mrazivých podmienkach. Pred 
použitím musí byť auto pred-umyté AUTOGLYM Polar Blast a umyté s 

AUTOGLYM Polar Wash. Naplňte fľašu 40 ml (4 plné vrchnáky) a zbytok 
doplňte 200 ml vody. Nastriekajte AUTOGLYM Polar Seal na čisté a ešte 

mokré vozidlo. Uistite sa, že je pokryté celé auto okrem čelného skla. 
Dôkladne opláchnite celé vozidlo a vysušte s AUTOGLYM Instadry. Použite 
AUTOGLYM Fast Glass pre vyčistenie čelného skla a stieračov. Neaplikujte 

napeňovací coating AUTOGLYM Polar Seal častejšie ako raz za mesiac.
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POLAR BLAST

POLAR BLASTER

AKTíVNA PENA

napeŇovač

Slúži na pred-umytie a odstránenie hrubej nečistoty a prachu z povrchu 
vozidla. Pena sa udrží na laku dlhšie a uvoľní tak špinu.  Tento proces zníži 

riziko poškriabania laku pri ďalšom umývaní. Zloženie je pH neutrálne, 
nenaruší vrstvu vosku. Neumývajte vozidlo na priamom slnku, ani v 

mrazivých podmienkach.

Vždy aplikujte pomocou napeňovača AUTOGLYM Polar Blaster. Produkt 
narieďte v pomere 100ml produktu s 500ml vody. Nastavením prietoku 

v napeňovačí môžete meniť hustotu peny. Nastriekajte AUTOGLYM Polar 
Blast na vozidlo zo spodu smerom nahor. Uistite sa že ste penu aplikovali 

na celé vozidlo. Nechajte pôsobiť približne 10 minúť.  Nenechajte 
produkt uschnúť. Dôkladne ho spláchnite zo spodu smerom nahor. 
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Špeciálne navrhnutý napeňovač, ktorý v kombinácií s produktmi
AUTOGLYM Polar Série dokáže rýchlo, efektívne a bezpečne, predumyť,
umyť a ochrániť vaše vozidlo.

POLAR SéRIA

POLAR
BLAST

AKTÍVNA PENA

NAPEŇOVACÍ ŠAMPÓN

NAPEŇOVACÍ COATING

POLAR
WASH

POLAR
SEAL

3 kroky k dokonale čistÉmU aUtU

PREDUMy UMy oChrÁŇ
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MAGMA

SCRATCH REMOVAL KIT

POLISHING COMPOUND

odstrÁŇovač nÁletoveJ hrdZe

SADA NA ODSTRáNENIE ŠKRABANCOV

LEŠTIACA SADA

Odstraňuje zvyšky náletovej hrdze z karosérie vozidla vrátanie skiel. 
AUTOGLYM Magma obsahuje aktívne látky, ktoré pri kontakte s kovovými 
časťami kontaminácie reagujú a zmenia farbu na červenú. AUTOGLYM 
Magma je skvelou voľbou pred samotným pastovaním a voskovaním 
vozidla.
Neaplikujte produkt na priamom slnku, ani v mrazivých podmienkach. 
Umyte vozidlo so šampónom a dokonale vysušte. Nastriekajte AUTOGLYM 
Magma na karosériu vrátane diskov a skiel. Počkajte 3-5 minút pokiaľ  
produkt zreaguje. Ak je to potrebné narušte kontamináciu špongiou 
alebo umývacou rukavicou. Následne spláchnite prúdom vody a vozidlo 
vysušte. Pre odstránenie iných druhov kontaminácie ako živica, alebo 
asfalt, použite AUTOGLYM Intensive Tart Remover.

Kompletná sada na odstránenie škrabancov z vášho laku. 
Pokiaľ sú príliš hlboké na odstránenie s AUTOGLYM Super Resin 
Polish, vtedy použite AUTOGLYM Scratch Removal Complete Kit. 

Aplikujte AUTOGLYM Scratch Remover v množstve dvoch 
„zrniečok“ na bielu stranu aplikátora. Miernym tlakom 
pohybujte zľava doprava. Používajte iba na poškriabanú časť, 
skontrolujte výsledok po 30 sekundách. Ak je potrebné proces 
opakujte. Po odstránení škrabanca zvýšte tlak na aplikátor 
a doleštite dané miesto do vysokého lesku. Utrite zvyšky 
pomocou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth. Pre dokončenie 
procesu zaleštite ošetrované miesto s priloženým AUTOGLYM 
Super Resin Polish (v balení) aby ste dosiahli krásny lesklý 
povrch.

Proces zaleštenia laku je veľmi dôležitý pred samotnou 
aplikáciou akejkoľvek ochrany laku vozidla. AUTOGLYM 
UHD Polishing Compound obsahuje všetko, čo potrebujete 
k dokonalému odstráneniu defektov na laku.

Táto sada je určená pre strojové leštenie s excentrickou 
leštičkou. V prípade ak používate rotačnú leštičku, zvyšte 
pozornosť pri leštení s vysokými otáčkami hlavne pri 
lakovaných plastových dieloch. Pred použitím si pozorne 
prečítajte návod a dodržujte správny postup.
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KArOsériA

KArOsériA

ODSTRáNENIE KONTAMINáCIE

LEŠTENIE

ULTRA DEEP SHINE
CLAy DETAILING COMPLETE KIT

LEŠTIACA PASTA PRE TMAVé FARBy
odstraŇovač vZdUŠneJ hrdZe

Leštiaca pasta určená pre tmavé laky, odstraňuje jemné škrabance, hologramy, 
oxidáciu a zvýrazní hĺbku lesku. Tento produkt leští a zároveň chráni lak. 
Nekombinujte s AUTOGLYM Extra Gloss Protection, UHD Wax, UHD Ceramic Coating.
Naneste na lak krúživými pohybmi pomocou AUTOGLYM Perfect Polish Applicator. 
V prípade potreby zvýšte tlak na odstránenie malých škrabancov a oxidácie.

Nechajte prípravok uschnúť. Pracujte vždy po jednotlivých paneloch. Zaleštite s 
AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth, ktorú pravidelne otáčajte, alternatívne môžete 
používať dve mikrovláknové handričky. Nepoužívajte na sklo a nelakované 
plastové časti. Zvyšky produktu z nelakovaných plastov, odstránite s AUTOGLYM 
Fast Glass.

Kompletná sada produktov a doplnkov AUTOGLYM na odstraňovanie 
vzdušnej hrdze a kontaminácie. Vozidlá, ktoré sú v blízkosti letísk, železníc 
alebo fabrík môžu mať vysokú kontamináciu na laku a sklách. Odstránenie 
takejto kontaminácie je podstatne jednoduchšie práve s produktom Clay-
Bar (plastelína), ktorý je súčasťou tejto sady. 

Náletovú hrdzu a kontamináciu odstraňujte len z umytého a vysušeného 
vozidla. Ako lubrikant pre plastelínu použite AUTOGLYM Rapid Detailer. 

Vždy používajte len malé množstvo plastelíny (približne veľkosť 
mince). Kontamináciu odstraňujte priamymi pohybmi na 
ploche nie väčšej ako 20 x 20 cm. Postupne lubrikujte a 
prechádzajte takýmto spôsobom celú karosériu. Čistené miesto 
zaleštíte s mikrovláknovou handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing 
Cloth. Dbajte na to aby bola plastelína vždy čistá a v prípade ak 
vám spadne na zem, vyhoďte ju do koša. Odporúčame karosériu 
na záver dôkladne napastovať s AUTOGLYM Super Resin Polish.
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SUPER RESIN
POLISH
LEŠTIACA PASTA S VOSKOM

Legenda vo svete starostlivosti o auto, používaná na odstránenie jemných 
škrabancov a navrátenie lesku karosérii. Vhodný na všetky typy lakov. Je 
vhodný na všetky vozidlá od super športov cez veterány až po rodinné autá. 
Pravidelným používaním dosiahnete požadovanú ochranu a unikátny lesk.

Použite na umyté a vysušené vozidlo. Naneste malé množstvo na aplikátor 
AUTOGLYM Perfect Polish Applicator. Aplikujte na lak tenkú vrstvu krúživými 
pohybmi. Zvýšte tlak na miestach kde sa nachádzajú jemné škrabance alebo 
škvrny. Nechajte voľne uschnúť. Nenanášajte na nelakované časti alebo gumu! 
Zaleštite do vysokého lesku pomocou mikrovláknovej utierky AUTOGLYM 
Hi-Tech Finishing Cloth. 

1

2

3
Balenie 500 ml

FOTO
POSTUP

Pred samotnou aplikáciou 
odporúčame pozrieť 
video návod na 
www.youtube.com.

Pred samotnou aplikáciou 
odporúčame pozrieť video návod
na www.youtube.com.
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WAX

CERAMIC COATING

UHD VOSK

UHD COATING

Je výsledkom niekoľkoročného vývoja v laboratóriu s cieľom 
priniesť ten najlepší výsledok, aký môžete voskovananím 
dosiahnuť. AUTOGLYM Ultra High Definiton Wax sa skladá iba 
z tých najkvalitnejších ingrediencií vrátane carnauby. 

Skontrolujte umytý a vysušený lak. Uistite sa, že neobsahuje 
žiadnu kontamináciu alebo jemné škrabance. Ak je 
potrebné, ošetrite lak pomocou AUTOGLYM Clay Detailing 
Complete Kit, AUTOGLYM Scratch Removal Complete Kit 
alebo AUTOGLYM Super Resin Polish. Navlhčite vodou bielu 
stranu aplikátora a naberte malé množstvo jednoduchým 
ponorením aplikátora do vosku. Dávajte pozor, aby ste 
nenabrali veľké množstvo vosku. Štvrť otáčky je optimálne 
množstvo. Jemnými krúživými pohybmi nanášajte tenkú 
vrstvu vosku na všetky lakované povrchy. Nenanášajte 
hrubú vrstvu, jej zaleštenie bude zbytočne komplikované. 
Vyhnite sa nelakovaným miestam. Nechajte vosk 
uschnúť 10-15 min. Následne zaleštite vosk do vysokého 
lesku pomocou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth. 
Pravidelne ju otáčajte a prekladajte, aby ste vždy pracovali 
s čistým povrchom. Pre starostlivosť o takto ošetrený lak 
odporúčame umývať automobil s AUTOGLYM Ultra High 
Definiton Shampoo, ktorý odstráni špinu, ale nenaruší vrstvu 
vosku. AUTOGLYM UHD Wax je vhodný na údržbu vozidla, 
ktoré bolo ochránené s AUTOGLYM UHD Ceramic Coating.

Balenie

Balenie

sada

sada

FOTO

FOTO

POSTUP

POSTUP

1

1

2

2

3

3

KArOsériA

OCHRANA

Je najodolnejší spôsob ochrany, aký sme kedy vyvinuli. 
Postupným vývojom naši chemici skombinovali chemické 
látky tak, aby dosiahli vysoký stupeň bezkonkurenčného 
lesku. AUTOGLYM Ultra High Definition Shampoo a AUTOGLYM 
Ultra High Definition Wax zvyšujú výsledok ochrany a 
odolnosti na maximum. Pokiaľ chcete dosiahnúť dokonalú 
ochranu laku vášho vozidla, produkty AUTOGLYM Ultra High 
Definition vytvárajú ideálnu kombináciu.
Tento systém pomôže dosiahnuť profesionálny výsledok 
pri domácich podmienkach, starostlivosť o vozidlá bude 
jednoduchšia. Vybavenie celého setu vám pomôže 
zabezpečiť ochranu laku až na 12 mesiacov.  
Pred aplikáciou UHD Ceramic Coating je veľmi dôležité, aby 
ste brali do úvahy aktuálne poveternostné podmienky. 

Neaplikujte na priamom slnku ani vo vlhkom alebo 
mokrom prostredí. Neaplikujte pri teplote nižšej 
ako 10°C, vyššej ako 25°C a ani v prípade, ak je lak 
na dotyk teplý. Počas celého procesu používajte 
rukavice a ochranné okuliare.

RAPID CERAMIC SPRAy

EXTRA GLOSS
PROTECTION

RAPID AQUA WAX

keramiCký spreJ

konZervant lakU karosÉrie

TEKUTÝ RÝCHLOVOSK

Aplikovanie keramickej ochrany býva často zdĺhavé, tak aby ste dosiahli maximálny 
efekt. AUTOGLYM Rapid Ceramic Spray je jeden z najrýchlejších spôsobov ochrany 
vášho laku. Slúži aj ako „top-up“ už predtým ochráneného vozidla s UHD Wax 
alebo UHD Ceramic Coating. Keramické zloženie rýchlo priľne k laku jednoduchým 
nastriekaním a zaleštením. Ponúka trvácnosť až na 3 mesiace s vysokou 
hydrofóbnou vlastnosťou a krásnym hlbokým leskom.
Neaplikujte produkt na priamom slnku, ani v mrazivých podmienkach. Na umyté 
a vysušené vozidlo nastriekajte malé množstvo produktu. Jednou mikrovláknovou 
handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Finnishing Cloth rozotrite po ošetrovanom paneli a 
druhou suchou mikrovláknovou handričkou zaleštite do vysokého lesku. V prípade 
aplikácie na umyté (mokré vozidlo), rozotrite nastriekaný Rapid Ceramic Spray 
so sušiacou utierkou AUTOGLYM Instadry a zaleštite so suchou mikrovláknovou 
handričkou. Aplikáciou na suchú karosériu dosiahnete dlhšiu trvácnosť. Tento 
produkt nie je vhodný pre matné laky.

Pokiaľ sa chcete s hrdosťou pozerať na vaše krásne lesklé auto, siahnite po 
AUTOGLYM Extra Gloss Protection a zistite, prečo je auto ošetrené produktmi 
AUTOGLYM to najkrajšie na ulici. AUTOGLYM Extra Gloss Protection je odolný a ľahko 
aplikovateľný „sealant“, ktorý vytvorí trvácnu vrstvu chrániacu lak pred špinou. 
Nanášajte ho na čistý a preleštený lak, aby si zachoval svoj lesk čo najdlhšie.
Poriadne pretraste a aplikujte sealant pomocou AUTOGLYM Perfect Polish Applicator. 
Naneste tenkú vrstvu na všetky lakované povrchy. 
Neaplikujte na nelakované časti, gumu alebo plasty. Nechajte pôsobiť minimálne 
30 minút a zaleštite pomocou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth. Pri údržbe 
umývajte vozidlo s AUTOGLYM Bodywork Shampoo Conditioner alebo AUTOGLYM Ultra 
High Definiton Shampoo. Tie odstránia špinu ale nie vrstvu AUTOGLYM Extra Gloss 
Protection.

Veľmi rýchly a účinný produkt, ktorý nezanecháva šmuhy a je vhodný pre všetky 
typy lakov. Výhodou produktu je že nemusíte vozidlo sušiť medzi umytím a 
voskovaním, čo vám ušetrí čas a námahu. AUTOGLYM Aqua Wax je ideálne použiť 
priamo po umytí. Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako umyť a navoskovať 
vozidlo v dvoch krokoch. AUTOGLYM Aqua Wax môže byť použitý na všetky typy 
materiálov vrátane metalických lakov, gumy, plasty a sklo.

Neaplikujte viac ako 6-10 strieknutí AUTOGLYM Aqua Wax na celé vozidlo! 
S jednou priloženou mikrovláknovou handričkou dosušte vozidlo. 

S druhou mikrovláknovou handričkou doleštite do vysokého 
lesku. Nadmerné používanie produktu by spôsobilo namáhavé 

zaleštenie.

1

1

1

1

2

2

2

3

3

Balenie

Balenie

Balenie

500 ml

325 ml

500 ml
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APLiKÁciA NA suchý LAK

APLiKÁciA NA MOKrý LAK
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BIRD DROPPING
WIPES

INTERIOR SHAMPOO

VINyL & RUBBER CARE

Utierky na vtÁči trUs

čistič interiÉrU

OŠETROVANIE VNúTORNÝCH PLASTOV

Nie je nič horšie, ako nájsť na umytom vozidle vtáčí trus. Sme si istí, že 
vtáky sa zameriavajú na čisté autá, preto sme vyvinuli tieto utierky na jedno 
použitie. Umožňujú ľahké odstránenie vtáčieho trusu z laku a vaše vozidlo 
bude tak znova čisté. Vtáčí trus na vozidle pôsobí nie len nevzhľadne, ale 
môže zanechať trvalé poškodenie v podobe fľakov a škvŕn.

Utierku položte na vtáčí trus a pred odstránením nechajte pôsobiť aby trus 
zmäkol. Nikdy neutierajte suchý trus, pretože môžete poškriabať lak vozidla. 
Po použití zahoďte utierku do koša. 

Dokonale čistý interiér je dôležitý tak isto ako lak vozidla. Nastúpiť do čistého 
auta je skvelý pocit, vďaka ktorému sa môžete sústrediť na jazdu pred vami. 
AUTOGLYM Interior Shampoo je vhodný na všetky interiérové povrchy. Rýchlo 
odstraňuje špinu a zanechá osviežujúcu vôňu. Pokiaľ máte kožený interiér, 
použite čistič kože AUTOGLYM Leather Cleaner.

Pri čistení interiéru postupujte systematicky po jednotlivých častiach. Vždy 
si vyberte na čistenie menšiu plochu. Nastriekajte na ňu AUTOGLYM Interior 
Shampoo a kefkou alebo vlhkou interiérovou handričkou AUTOGLYM Hi-Tech 
Interiior Microfibre narušte špinu. Čistené miesto následne poutierajte s čistou 
syntetickou jelenicou AUTOGLYM Hi-Tech Aqua-Dry. Pomôcky  pravidelne 
preplachujte vo vedre s čistou vodou. V prípade silného znečistenia proces 
zopakujte. Systematicky postupujte na ďalšie znečistené miesto.

AUTOGLYM Vinyl & Rubber Care účinne ošetruje a chráni interiérové plasty. 
Vytvára odolnú antistatickú bariéru, ktorá chráni pred vlhkosťou, prachom, 
škvrnami a blednutím. Zanecháva príjemne citrusovú vôňu. Používa sa na 
palubné dosky, prístrojové panely, PVC, lemovanie dverí a sedadiel. Alternatívne 
použitie aj pre exteriérové plasty (plastové strechy, plastové podblatníky, 
motorový priestor). 
Pre vysoký lesk naneste aplikátorom AUTOGLYM Perfect Polish Applicator 
rovnomerne na všetky plasty a nechajte vyschnúť niekoľko minút. Pre nízky lesk 
postupujte rovnako a ihneď ošetrené plasty preleštíte čistou mikrovláknovu 
handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Interior Microfibre. Z bezpečnostných dôvodov 
sa vyhnite miestam ako radiaca páka, pedále, volant, podlaha a pneumatiky 
motocyklov.

Balenie 10 utierok / balenie
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ACTIVE INSECT
REMOVER

RAPID
DETAILER

INSTANT
SHOW SHINE

odstrÁŇovač ZvyŠkov hmyZU

LUBRIKANT A DETAILER

rýChly lesk v spreJi

Koncentrovaný produkt, rýchlo a účinne odstráni zvyšky hmyzu z 
karosérie, čelného skla a svetiel. Dobre pretraste. Nastriekajte na povrch 
ktorý chcete vyčistiť. Nechajte pôsobiť približne 30 sekúnd na to aby 
sa zvyšky hmyzu rozpustili. Utrite povrch s mikrovláknovou handričkou 
AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth alebo opláchnite vodou ak idete auto 
ďalej umývať. Neaplikujte na priamom slnku. Ak Vám produkt uschne 
najlepšie je ho utrieť s mikrovláknovou handričkou navlhčenou s 
AUTOGLYM Active Insect Remover. 

Používaný na celosvetovo známych motoristických podujatiach. 
AUTOGLYM Rapid Detailer odstraňuje jemnú špinu a otlačky prstov. 
Skvelý produkt na všetky exteriérové povrchy ako lak, guma, plasty, 
chróm a sklo. Tiež sa využíva ako lubrikant pri „clay-ovaní“. 

Poriadne pretraste a nastriekajte malé množstvo na chladný povrch. 
Rozotrite po celom laku pomocou AUTOGLYM Hi-Tech Finishin Cloth. 
Pravidelne ju otáčajte a zaleštite povrch do vysokého lesku. Ak budete 
používať tento produkt, ako lubrikant pri „clay-ovaní“  postupujte podľa 
inštrukcií dodávanými s balením AUTOGLYM Surface Detailing Clay Kit.

Čistí a leští rôzne povrchy vrátane laku karosérie, gúm, skiel a plastov. 
Odstráni zvyšky prachu, špiny, odtlačky prstov z rôznych povrchov. Podľa 
materiálu zanechá lesklý alebo matný vzhľad. Neobsahuje žiadne abrazíva 
a je vhodný na auta, lode, kamióny, karavany a motocykle. 

Dobre pretraste. Nastriekajte malé množstvo a zaleštite do 
vysokého lesku s AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth. Pre savé povrchy 
ako je guma, nastriekajte produkt vo väčšom množstve, jemne preleštite 
handričkou a nechajte uschnúť. Aby ste zamedzili nežiaducemu 
nastriekaniu na niektoré plochy, nastriekajte produkt priamo na 
handričku. Nepoužívajte AUTOGLYM Instant Show Shine na volant, radiacu 
páku, čelné sklo a pneumatiky motocykla. Vhodný pre interiérové a 
exteriérové časti.
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Balenie
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500 ml

500 ml

425 ml

KArOsériA

RÝCHLI POMOCNíCI

iNTEriér

čistenie

Balenie

Balenie

500 ml

500 ml
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LEATHER CLEANER

LEATHER CARE BALM

CAR GLASS POLISH

čistič koŽe

impreGnačný krÉm na koŽU

PASTA NA OKNá

Koža si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť a špeciálne produkty, ktoré udržia 
tento prírodný materiál v perfektnej kondícií. AUTOGLYM Leather Cleaner je pH 
neutrálny čistič kože, ktorý rýchlo a bezpečne vyčistí všetky druhy kože.

Pred aplikáciou dôkladne povysávajte interiér. AUTOGLYM Leather Cleaner 
poriadne pretraste a vyskúšajte farebnú stálosť kože na skrytom mieste. 
Nastriekajte malé množstvo na mikrovláknovú handričku AUTOGLYM Hi-Tech 
Interior Microfibre a jemne naneste na kožu. Na miestach s fľakmi alebo 
špinou nechajte produkt pôsobiť dlhšie. V prípade väčšieho znečistenia 
narušte špinu s jemnou kefkou. Po 2 minútach odstráňte zvyšky produktu 
jeho vytretím pomocou syntetickej jelenice AUTOGLYM Hi-Tech Aqua-Dry, 
ktorú pravidelne preplachujte vo vedre s čistou vodou. Nechajte povrchy 
vyschnúť do prirodzeného vzhľadu a následne ho zakonzervujte pomocou 
AUTOGLYM Leather Care Balm.

Krém s obsahom prírodných olejov na ochranu kožených častí v 
automobilových interiéroch. AUTOGLYM Leather Care Balm ponúka bohatú, 
luxusnú starostlivosť s typickou vôňou kože, ktorá ju chráni, vyživuje a 
dodáva jej prírodný matný vzhľad.

Pred použitím vyčistite kožený povrch s AUTOGLYM Leather Cleaner. Produkt 
pretraste a vyskúšajte farebnú stálosť materiálu na skrytom mieste. Naneste 
malé množstvo produktu na aplikátor AUTOGLYM Perfect Polishing Applicator 
a dôkladne ho vmasírujte do kože. Nechajte krém pôsobiť pár minút a 
následne ho zaleštite pomocou mikrovláknovej utierky AUTOGLYM Hi-Tech 
Interior Microfibre.

Používajte iba na kožené povrchy v automobiloch. Nie je vhodný pre 
alcantaru, semiš a iné typy brúsenej kože.

AUTOGLYM Car Glass Polish vám ponúka unikátny a veľmi účinný spôsob čistenia 
okien interiéru a exteriéru vozidiel. Pri použití v interiéri zminimalizuje zahmlievanie 
okien známe najmä v zimných mesiacoch. Jednoducho a efektívne odstráni cestnú 
špinu, mastnotu a nikotín. 

Produkt dobre pretraste a naneste malé množstvo na okno pomocou aplikátora 
AUTOGLYM Perfect Polishing Applicator. Nechajte voľne uschnúť a následne zaleštite 
s čistou mikrovláknovou handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Interior Microfibre. Takýmto 
spôsobom postupujte na všetkých oknách či už v interiéri alebo exteriéri vozidla.
V prípade ak je okno v interiéri extrémne znečistené (zafajčený interiér), pred 
samotnou aplikáciou odstráňte hrubú špinu s AUTOGLYM Fast Glass a syntetickou 
jelenicou AUTOGLYM Hi-Tech Aqua-Dry. 

Tento produkt neaplikujte na autofólie a plastové okná.
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500 ml
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325 ml

KArOsériA

oknÁ a ZrkadlÁ

FAST 
GLASS

ULTIMATE
SCREENWASH

DE-ICER

rýChlo čistič skiel

CeloročnÁ kvapalina do ostrekovačov

roZmraZovač ZÁmkov a okien

Fast Glass je vysoko účinný čistič skiel. Neobsahuje brúsne častice, vosky 
ani silikóny. Vďaka tomu  nezanecháva žiadne stopy, ale iba kryštálovo čistý 
povrch. Je perfektný k použitiu na všetky typy skiel vrátate zrkadiel, plexiskiel, 
akrylových a plastových skiel.

Fast Glass je vysoko efektívny čistič bez obsahu abrazív, voskov a silikónov, 
ktorý odstráni mastnotu a šmuhy a zanechá kryštálovo čistý povrch. Tento 
čistič môžete používať v interiéri aj exteriéri na odstránenie špiny, zvyškov 
hmyzu, živice, oleja, mastnoty a vtáčieho trusu zo všetkých skiel.

Tip: Fast Glass odstráni vosk, leštiacu pastu a „sealant“ z nelakovaných 
povrchov ako sú guma a plasty.

Prémiová kvapalina do ostrekovačov pre dosiahnutie čistých skiel v každom počasí. Vysoko 
koncentrované zloženie pre dokonalé čistenie a účinok. Vhodná pre celoročné používanie vrátane 
extrémnej zimy. Odstraňuje cestnú špinu, film, ktorý vzniká v bežnej doprave ako aj zvyšky hmyzu 
pre plynulejší chod stieračov. Zanecháva povrch po zotretí bez šmúh, čím zvyšuje vašu bezpečnosť. 
Pred jazdou v zime odstráňte ľad z predného a bočných skiel pomocou AUTOGLYM De- Icer. Pravidelne 
si však kontrolujte stav stieračov na vašom vozidle.

Maximálne možné riedenie
Optimálne riedenie
Ochladenie
Bežná zima
Extrémne mrazy

Optimálne riedenie
je odporúčané riedenie 
pre obdobie v jari, lete 
a jeseni s teplotou 
nad -3°C.

1:15
1:9
1:4
1:2
1:1

-1°C
-3°C
-6°C

-14°C
-25°C

Rozmrazovač bez obsahu vody, ktorý nezamŕza pri jazde autom. Bežné 
rozmrazovače s obsahom vody vytvárajú po aplikácií a samotnej jazde šmuhy 
a opätovné zamŕzanie skiel. AUTOGLYM De-Icer je užitočným pomocníkom aj v 
tých najextrémnejších mrazivých podmienkach. Účinok produktu až do -45°C. 
Obsahuje silne koncentrované látky pre rýchle a bezpečné rozmrazenie povrchov 
od ľadu a snehu, bez rizika opakovaného zamrznutia. Nepoškodzuje povrchy ako 
karoséria, gumené tesnenia, sklo a plasty. Môže sa použiť na okná, zrkadlá, svetlá 
a zámky dverí.
Odstráňte hrubý nános snehu a ľadu. Nastriekajte AUTOGLYM De-Icer na 
zamrznutý povrch okna zhora na dol. Nechajte produkt chvíľu účinkovať pred 
použitím stieračov. Zopakujte postup ak je to potrebné. Nastriekajte produkt 
priamo na zámok pre dokonalé rozmrazenie mechanizmu. Dbajte na to, aby boli 
stierače rozmrazené pred použitím.

1

1

2

2

3

3

FOTO

FOTO

POSTUP

POSTUP

Balenie

Balenie

Balenie

500 ml

500 ml

500 ml
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METAL POLISH

BUMPER & TRIM
GEL

HyPER FRESH
GOLdEN suNsET 
crushEd BErriEs
PAMPErO PAssiON

LEŠTIACA PASTA NA CHRóM A HLINíK

oŠetrovanie vonkaJŠÍCh plastov

osvieŽovače interiÉrU

Obnovuje povrchy, tak ako boli pôvodne vyrobené a zároveň im poskytuje ochranu 
vďaka vrstve vosku. Vhodné pre mosadz, meď, nehrdzavejúcu oceľ, chróm, hliník a 
nelakovaný hliník. Nepoužívajte na chrómované plasty, lakované kolesá z ľahkých 
zliatin. Na tieto povrchy používajte miesto toho AUTOGLYM Super Resin Polish. Po 
vyleštení môže byť povrch ochránený voskom alebo sealantom.

Poriadne pretraste, naneste malé množstvo na AUTOGLYM Hi-Tech Finishing 
Cloth a pohybmi zo strany na stranu preleštite povrch. Po preleštení sa môžu na 
povrchu objaviť čierne fľaky - oxidácia. Tie sa dajú jednoducho odstrániť zaleštením 
mikrovláknovou handričkou. Pri silne zanesených miestach zvýšte tlak.

Je ľahko aplikovateľný gél, ktorý ochráni a konzervuje vonkajšie plasty pred zlým 
poveternostným vplyvom, vlhkosťou, cestnou špinou alebo slnečným žiarením. 
Vonkajšie plasty dokážu „vyblednúť“ vplyvom prostredia alebo chémie, ich pravidelná 
údržba s AUTOGLYM Bumper & Trim Gel vám zabezpečí farebnú stálosť. 
Pred použitím vozidlo umyte s AUTOGLYM Bodywork Shampoo Conditioner alebo 
UHD Shampoo a následne karosériu vysušte. Naneste rovnomerne s čistou 
mikrovláknovou handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth alebo aplikátorom 
AUTOGLYM Perfect Polish Applicator. Nechajte voľne uschnúť a po niekoľkých minútach 
zaleštite s čistou mikrovláknovou handričkou. 
Tento produkt môžete použiť len na vonkajšie nelakované plasty alebo 
vinylové strechy kabrioletov.

AUTOGLYM Hyper Fresh je účinný osviežovač interiéru, ktorý poskytne príjemnú 
osviežujúcu vôňu. Jeho vôňa zabezpečí, dlhšiu trvácnosť ako tradičné osviežovače. 
Ideálny pomocník pre skompletizovanie procesu čistenia vozidla.
Streknite do priestoru interiéru malú dávku produktu (max. 2 sekundy). 
Prípadné škvrny zanechané sprejom jednoducho pretrite vlhkou mikrovláknovou 
handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Interior Microfibre.
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AIR CON
SANITISER

AUTOFRESH

ODOUR ELIMINATOR

čistič klimatiZÁCie

aUtovôŇa

odstraŇovač ZÁpaChov

AUTOGLYM Air-Con Sanitiser obsahuje zložky, ktoré odstraňujú mikroorganizmy 
naviazané v systéme klimatizácie.  Jednoduchá aplikácia „spusti a nechaj“ vyčistí 
celý klimatizačný systém za menej ako 20 minút s príjemnou citrusovou vôňou. 
Opakujte proces, keď je to potrebné, alebo po dlhšom čase nepoužívania vozidla.

Aerosól musí mať pred použitím izbovú teplotu. Uistite sa, že sú všetky okná a 
dvere zavreté a naštartujte motor. Spustite klimatizáciu, nastavte najnižšiu 
teplotu, strednú silu ventilátora a zapnite vnútorný okruh. Výduchy 
klimatizácie, ktoré sa nachádzajú v úrovni očí nechajte otvorené. Motor nechajte 
naštartovaný 5-10 minút. Poriadne pretraste. Osaďte ho do krabičky v 40° uhle. 
Dajte pozor aby sprej nesmeroval na koberček. Položte sprej do spolujazdcovej 
prednej časti priestoru na nohy. Stlačte spúšť do uzamknutej polohy. Opustite 
vozidlo a zavrite dvere. Akonáhle je sprej prázdny nechajte systém pracovať 5 
minút a potom vypnite motor. Otvorte okná, dvere a nechajte vozidlo poriadne 
prevetrať aspoň 5-10 minút. Plechovku bezpečne zlikvidujte.

AUTOGLYM Autofresh obsahuje koncentrovanú vôňu pre priamu 
aplikáciu v interiéri vozidla s príjemnou osviežujúcou vôňou. Tento 
produkt je vhodný na pravidelné použitie po vysávaní a bežnom 
čistení interiéru. 
Aplikujte na koberce alebo textilné čalúnenie pre maximálny 
efekt. Taktiež vhodné pre nákladné vozidlá, dodávky, karavany, lode, 
kancelárie, alebo je vhodný pre použitie v domácnosti.

AUTOGLYM Odour Eliminator má príjemnú vôňu, ale zároveň neutralizuje 
nežiadúce zápachy v interiéroch vozidiel. Technológia „bursting bubbles“, 
ktorá postupne uvoľňuje vôňu pomocou drobných častíc. Zabezpečíte si tak 
príjemnú vôňu na dlhšiu dobu. Tento produkt je skvelý pre neutralizovanie 
pachov z cigariet, zvierat, jedla alebo keď chcete len jednoducho osviežiť a 
prevoňať interiér.
AUTOGLYM Odour Eliminator nastriekajte na koberčeky a látkové časti pre dlho 
trvajúcu vôňu. Požívajte tak často, ako je treba. Tento produkt je vhodný na 
pravidelné použitie po vysávaní a bežnom čistení interiéru. 
Pokiaľ zápach pretrváva, vyčistite miesto pomocou AUTOGLYM Interior 
Shampoo, znova nastriekajte AUTOGLYM Odour Eliminator a tak odstránite 
zápach natrvalo.
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Balenie

325 ml

500 ml

500 ml

iNTEriér
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FOTO
POSTUPPAINT RENOVATOR

HEADLIGHT RESTORATION
COMPLETE KIT

RENOVáTOR LAKU KAROSéRIE

SADA NA RENOVáCIU SVETIEL

Brúsna pasta na odstránenie poškodení, defektov a oxidácie laku. Produkt 
obsahuje hliníkové častice, ktoré pomôžu odstrániť, vybrúsiť a zaleštiť 
drobné poškodenia. Ideálny na odstraňovanie škrabancov pod kľučkami 
dverí a poškodení, ktoré často krát vznikajú na parkoviskách. Vždy vyskúšajte 
poškodené miesto najprv preleštiť s leštiacou pastou AUTOGLYM Super Resin 
Polish. V prípade neúspechu použite AUTOGLYM Paint Renovator. 

Pred aplikáciou produkt poriadne pretraste, aplikujte pomocou mikrovláknovej 
handričky AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth. Malé množstvo produktu 
naneste na handričku a adekvátnym tlakom zaleštite dané miesto priamymi 
pohybmi. Ak je poškodenie väčšieho rozsahu, zvýšte tlak pri leštení. Ošetrené 
miesto zaleštite čistou mikrovláknovou handričkou a následne napastujte s 
leštiacou pastou AUTOGLYM Super Resin Polish pre hlbší lesk a ochranu. Nikdy 
nepoužívajte produkt na celé vozidlo, ale iba na lokálne poškodenia.

Zanesené, matné svetlá môžu narušiť celkový vzhľad prednej masky ako 
aj celého auta. AUTOGLYM Headlight Restoration Complete Kit Vám prináša 
efektívne riešenie ako vylepšiť tento optický defekt svetiel. K úspešnej 
aplikácii musíte byt zručný pri používaní AKU – vŕtačky. Karoséria musí byt 
oblepená páskou pred aplikáciou, tak aby ste zabránili jej poškodeniu.

Súčasťou sady sú brúsne kotúče rôznych zrnitostí, unášací kotúč, leštiaci 
kotúč, mikrovláknová handrička a leštiaca pasta.
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352 ml

sada

FOTO
POSTUPENGINE AND MACHINE CLEANER

čistič motorov

Motor a motorový priestor je centrom vášho vozidla. Aj napriek tomu ostáva 
často zanedbávaný. Čistenie motora je oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie s 
AUTOGLYM Engine & Machine Cleaner. Účinné zloženie, ktoré okamžite rozpúšťa 
olej, špinu a usadeniny zanecháva váš motor dokonale čistý.
 
Vždy pracujte iba na studenom motore. Ochráňte citlivé časti ako 
nasávanie vzduchu a elektrické časti pomocou fólie. Naneste v 
dostatočnom množstve a narušte špinu pomocou štetca. Vyhnite sa vysoko 
leštením materiálom. Následne produkt spláchnite prúdom čistej vody. V 
prípade silného znečistenia opakujte proces znova. Po vyčistení aplikujte na 
vlhký povrch motora AUTOGLYM Vinyl & Rubber Care a nechajte voľne uschnúť. 
Dodá to všetkým komponentom, plastom a gumeným povrchom nový vzhľad.
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Balenie 1000 ml

MOTORCyCLE CLEANER

CONVERTIBLE SOFT TOP
CLEAN & PROTECT

čistič motoCyklov 

čistič a impreGnÁtor Cabrio strieCh

Materiály motocyklov sú jemnejšie a preto vyžadujú špeciálny produkt. 
AUTOGLYM Motorcycle Cleaner je nízko alkalický - nekorozívny produkt, ktorý 
vyčistí povrch bez rizika poškodenia. Odstraňuje cestnú špinu, zvyšky hmyzu, 
brzdný prach, mastnotu a oleje. 
Nepoužívajte na priamom slnečnom žiarení. Vždy sa uistite, že povrch 
motocykla je chladný. Predídete tak zaschnutiu počas práce s produktom. 
Opláchnite motocykel so studenou vodou a naneste AUTOGLYM Motorcycle 
Cleaner v dostatočnom množstve vždy na jednu časť. Použite kefku pre 
znečistené, ťažko dostupné miesta. Na lakované a ľahko dostupné časti 
použite jemnú špongiu. Po vyčistení motocykel dobre spláchnite a presuňte 
sa na ďalšiu časť. 
Po vyčistení všetkých nečistôt motocykel umyte so šampónom AUTOGLYM 
Bodywork Shampoo Conditioner alebo UHD Shampoo a dôkladne vysušte.

Plátené strechy kabrioletov si vyžadujú pravidelnú údržbu. AUTOGLYM 
Convertible Soft Top Clean & Protect je kompletná sada, ktorá slúži na čistenie a 
impregnáciu cabrio striech. Strecha si tak zachová nie len odolnosť voči vlhku a 
vode, ale aj farebnú stálosť. 
Pred čistením dôkladne povysávajte strechu. Pomocou jemnej kefky a 
AUTOGLYM Soft Top Cleaner sa snažte čistiť vždy len malé plochy vo veľkosti 15 
x 15 cm. Následne poutierajte celú strechu so syntetickou jelenicou AUTOGLYM 
Aqua-Dry. Aplikujte AUTOGLYM Soft Top Protector taktiež po malých častiach a 
vmasírujte produkt s priloženou špongiou. 
V prípade ak by produkt stekal mimo strechu, zvyšky poutierajte s vlhkou 
syntetickou jelenicou. Alternatívne si môžete pred prácou zakryť časti karosérie 
a skiel s igelitovou fóliou a maskovacou páskou.
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Balenie 500 ml

ŠPEciFicKé

POVRCHyINTENSIVE TAR REMOVER
odstraŇovač asFaltU a lepidiel

Zvyšky asfaltu narúšajú celkový vzhľad laku, dokonca aj po umytí. AUTOGLYM 
Intensive Tar Remover je bezpečné a rýchlo pôsobiace riešenie na odstránenie 
zvyškov asfaltu z diskov, plastov a laku. Tiež je vhodný na odstránenie zvyškov 
lepidla, atramentu, olejov a palivových zvyškov na exteriéri a v interiéri vozidla.

Exteriér: Pri odstraňovaní asfaltu alebo živice aplikujte produkt pomocou špongie 
alebo mikrovláknovej handričky na znečistené miesto. Nechajte pôsobiť minimálne 
2-3 minúty v záležitosti od teploty ovzdušia. V prípade silného znečistenia 
proces opakujte ešte raz, nechajte pôsobiť a následne dané miesto zotrite čistou 
mikrovláknovou handričkou AUTOGLYM Hi-Tech Finishing Cloth.

Interiér: Pri odstraňovaní žuvačky alebo iného znečistenia, vždy vyskúšajte produkt 
na skrytom mieste kvôli farebnej stálosti čisteného materiálu. Naneste produkt 
priamo na znečistené miesto, nechajte pôsobiť minimálne 2-3 minúty. Narušte 
interiérovou kefkou až pokiaľ neodstránite znečistenie. V prípade potreby vyčistite 
dané miesto s AUTOGLYM Interior Shampoo.Balenie 325 ml

1

2

3

FOTO
POSTUP

Balenie 500 ml

Pred samotnou aplikáciou 
odporúčame pozrieť video návod
na www.youtube.com.

Pred samotnou aplikáciou 
odporúčame pozrieť video návod
na www.youtube.com.
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SUŠENIESUŠENIE LEŠTENIE

INTERIéR

INTERIéRSUŠENIE

alebo

DRyING
TOWEL

INTERIOR
MICROFIBRE

AQUA 
DRy

INSTA
DRy

FINISHING
CLOTH

hi-TEch MicrOFiBrE

SUŠIACI
UTERáK

SUŠIACA
UTIERKA

EXTERIéROVá 
MIKROVLáKNOVá
handrička

EXTERIéROVá 
MIKROVLáKNOVá
handrička

SyNTETICKá
JeleniCa

hi-TEch MicrOFiBrEhi-TEch

BalenieBalenieBalenie Balenie Balenie 1 ks1 ks1 ks 1 ks 1 ks

Tento veľký uterák 
vám pomôže zanechať 
každý povrch dokonale 
suchý a to vďaka svojej 
schopnosti absorbovať 
veľké množstvo vody. 
Preložte ho na štvrtiny 
a získate 8 čistých 
povrchov, s ktorými 
môžete pracovať. 
Používajte po umytí a 
zamedzíte tak tvorbe 
škvŕn a vodného 
kameňa.

Vysoko absorpčná, 
špeciálne tkaná 
utierka od 
spoločnosti Vileda 
pre rýchle sušenie 
laku a skiel bez 
kvapiek vody. Svojimi 
vlastnosťami rapídne 
zrýchľuje sušiaci 
proces.

Syntetická jelenica 
plne nahrádza 
koženú jelenicu 
a môže sa použiť 
v interiéri na 
odstránenie vlhkosti, 
špiny z plastov, ale aj 
v exteriéri na sušenie 
karosérie.

Kvalitná 
mikrovláknová 
handrička, ktorá 
slúži na exteriérové 
využitie. Slúži 
ako doplnok pre 
produkty určené pre 
exteriér vozidla.

Kvalitná mikrovláknová 
handrička, ktorá vám 
pomôže udržiavať váš 
interiér bez prachu a 
špiny. Slúži ako doplnok 
pre všetky produkty na 
interiérové čistenie a 
ošetrenie.

poUŽitie

poUŽitie

poUŽitie

PERFECT
POLISH APPLICATOR

HI-TECH FLEXI
WATER BLADE

HI-TECH
WHEEL BRUSH

APLIKáTOR

STIERKA NA VODU

ŠTETEC DISKOV KOLIES

AUTOGLYM Perfect Polish Applicator vám ponúka maximálne pohodlie a 
kontrolu pri aplikácii leštiacich pást a dressingov. Špeciálne navrhnutý tvar 
aplikátora zabezpečí presné nanášanie a zamedzí aplikovaniu produktu na 
nechcené miesta.

Ideálny pre použite s produktmi ako AUTOGLYM Super Resin Polish, Ultra 
Deep Shine, Bumper & Trim Gel, Car Glass Polish, Leather Care Balm, Instant 
Tyre Dressing, High Performance Tyre Gel,..

Rýchly spôsob pre odstránenie veľkého množstva vody. Silikónový materiál 
je vysoko odolný ale aj napriek tomu flexibilný, čím jednoducho prispôsobí 
tvar karosérii. Keďže sa na ňom nenachádza tvrdý povrch je bezpečný a 
nepoškriabe karosériu. Nesmie sa používať na odstránenie dažďovej vody 
alebo snehu, nakoľko môžu obsahovať špinu. 

Udržiavajte stierku dokonale čistú, aby ste drobnou nečistotou 
nepoškriabali povrch laku. Následne jednoduchým pohybom po 
karosérii stiahnite prebytočnú vodu smerom, ktorým chcete.

Odolný štetec je ideálny pre čistenie diskov, dostanete sa s ním na miesta ako sú rohy, priestor matíc 
kolies a tým pádom jednoduchšie odstránite brzdný prach, ktorý sa tam nazbieral. Pre dokonalé 
vyčistenie diskov potrebujete vysoko kvalitný čistič a štetec.

Tento štetec vám vďaka svojej odolnosti bude slúžiť niekoľko rokov. AUTOGLYM  Hi-Tech Wheel Brush 
môžete použiť aj pri čistení motorového priestoru. Nie je vhodný pre tmavo lakované disky.

Balenie

Balenie

Balenie

2 ks

1 ks

1 ks

Mikrovláknové handričky a uteráky môžete prať v práčke 
pri teplote 30°C. Vyvarujte sa však použitiu aviváže. 

Používajte samostatné aplikátory na jednotlivé procesy.
Aplikátory po práci prepláchnite so saponátom v čistej vode.
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BALENiA
darčekovÉ

BODyWORK & ACCESSORIES KIT

INTERIOR COLLECTION

BODyWORK & WHEELS COLLECTION

BODyWORK & WHEELS & INTERIOR COLLECTION

balÍček karosÉria a prÍslUŠenstvo

balÍček interiÉr

balÍček karosÉria a prÍslUŠenstvo

balÍček karosÉria, interiÉr a prÍslUŠenstvo

BAlENIE OBSAHUJE

BAlENIE OBSAHUJE

BAlENIE OBSAHUJE

BAlENIE OBSAHUJE

Kolekcia dvoch legiend vo svete starostlivosti o auto v 
kombinácií s doplnkami najvyššej kvality. Produkty tvoria 
dokonalý pár, ktorý vzájomne spolupracuje tak, aby vás čo 
najlepšie očaril a karosérií dodali dokonalý lesk. 
 
Skvelý darček, ktorý poteší každého.

Balíček Interior Collection obsahuje naše najpredávanejšie 
produkty, ktoré sú navrhnuté pre udržanie vášho interiéru 
v najlepšej kondícií.

Váš automobil bol vyrobený s vášňou a zaslúži si láskyplnú 
starostlivosť. Je vedecky dokázané, že produkty AUTOGLYM 
obnovujú prirodzený vzhľad interiéru, tak ako ho navrhli 
dizajnéri. Ideálny darček na každého, kto si užíva jazdu 
autom.  

Umenie dokonalosti, ktoré trvá. Balíček produktov 
AUTOGLYM Bodywork & Wheels Collection je balíček 
našich najpredávanejších produktov vytvorených pre 
dokonale žiariaci automobil. Ideálny darček pre každého, 
kto rád predvádza skutočnú krásu svojho auta.

Náš najväčší balík, ktorý obsahuje všetko čo 
potrebujete pre vaše auto. Ideálny darček pre 
ozajstných fanúšikov značky. Obsah produktov 
a doplnkov je 
uložený v praktickej 
a reprezentatívnej 
taške.

325 ml Super Resin Polish
325 ml Bodywork Shapoo Conditioner
1x Perfect Polish Applicator
1x Hi-Tech Finishing Cloth

500 ml Autoglym Interior Shampoo
500 ml Autoglym Fast Glass
500 ml Autoglym Vinyl & Rubber Care

325 ml Bodywork Shampoo Conditioner
325 ml Super Resin Polish
325 ml Extra Gloss Protection
500 ml Clean Wheels
500 ml Instant Tyre Dressing
300 ml Wheel Protection

325ml Bodywork Shampoo Conditioner
325ml Super Resin Polish
325ml Extra Gloss Protection

500 ml Interior Shampoo
500 ml Fast Glass
500 ml Vinyl & Rubber Care

500 ml Clean Wheels
500 ml Instant Tyre Dressing
300 ml Wheel Protector
1 ks Hi-Tech Microfibre Drying Towel
  1 ks Hi-Tech Finishing Cloth
    1 ks Sponge

PRe eXTeRiÉR PRe inTeRiÉR KOleSÁ a PRÍSlUŠenSTVO
POLAR COLLECTION
balÍček prodUktov polar ColleCtion 

BAlENIE OBSAHUJE

V tomto balíčku nájdete produkty POLAR pre 
starostlivosť o exteriér vozidla. Balíček obsahuje 
všetky 3 produkty  POLAR v 500 ml veľkostiach. 
Perfektný darček pre niekoho, kto si chce 
PRED-UMYŤ, UMYŤ a OCHRÁNIŤ svoje vozidlo 
pomocou tlakového čističa.

500 ml Polar Blast
500 ml Polar Wash
500 ml Polar Seal
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UMyTIE
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čistenie
postUp pri čistenÍ exteriÉrU

SUŠENIE

LEŠTENIE

ODSTRáNENIE

OCHRANA

KArOsériE

disKOV

KArOsériE

KArOsériE

NÁLETOVEj hrdzE

KArOsériE

PROdUKTy
Bodywork Shapoo Conditioner
UHD Shampoo

PROdUKTy
Wheel Cleaning Mousse
Clean Wheels
Custom Wheel Cleaner

PROdUKTy
Instadry
Aqua-Dry
Hi-Tech Microfiber Drying Towel

PROdUKTy
UHD Polishing Compound
Super Resin Polish
Ultra Deep Shine

PROdUKTy
Magma
Clay Detailing Complete Kit

PROdUKTy
UHD Wax
UHD Ceramic Coating
Rapid Ceramic Spray

Rapid Aqua Wax
Extra Gloss Protection

strana 8

strana 12

strana 15

strana 19

strana 16

strana 22

Pred samotným umývaním si vozidlo 
predpláchnite, prípadne odstráňte 
zvyšky hmyzu. S vybraným šampónom 
umývajte systematicky celú karosériu 
z vrchu smerom nadol. Spláchnite 
zvyšky šampónu prúdom vody. 
Dbajte na dôkladné a rýchle vysušenie 
karosérie.

Sušenie musí byť dostatočne rýchle 
a efektívne, tak aby nevznikli škvrny 
vodného kameňa pri voľnom uschnutí 
karosérie. Vyberte si vhodný doplnok 
na sušenie karosérie podľa absorpcie 
a osobných preferencií.

Odstránenie náletovej hrdze a 
kontaminácie je dôležité ako predpríprava 
na aplikáciu akejkoľvek ochrany laku s 
produktmi AUTOGLYM. Môžete si vybrať 
mechanické odstraňovanie so sadou Clay 
Detailing Complete Kit alebo s chemickým 
čistením v podobe AUTOGLYM Magma. 
Kombinácia týchto dvoch produktov však 
nie je nutná.

Vyberte si product zo širokého portfólia 
podľa vašich preferencií. Pre odstránenie 
drobných defektov a škrabancov môžete 
použiť UHD Polishing Compound spolu 
s rotačnou alebo excentrickou leštičkou. 
Leštiace pasty Super Resin Polish a Ultra 
Deep Shine používajte pri ručnej aplikácií 
ako spôsob údržby a ochrany laku.

Môže byť vykonávaná ako vyššia forma 
údržby laku. Zaručujete tým lepšiu 
ochranu a trvácnosť, hlboký lesk. 
Periodicita aplikácie záleži od počtu 
najazdených kilometrov a spôsobu 
ďalšej údržby. Využite ako medzičlánok 
tzv. “top-up” s produkom Rapid Ceramic 
Spray alebo Rapid Aqua Wax.

Pred umývaním vozidla zvoľte čistenie 
diskov ako prvý krok. Zabránite tak 
opätovnému znečisteniu karosérie pri 
opačnom postupe. 
Produkt na disky nastriekavajte vždy 
zo spodu smerom nahor. Nezabudnite 
na bočnicu pneumatiky, ktorá je 
kontaminovaná od brzdného prachu.

Vždy používajte len odporúčané množstvo šampónu. 
Spodnú časť vozidla ako sú podbehy a nárazníky umývajte 
vždy ako poslednú.

Dbajte na dostatočnú čistotu sušiacich pomôcok. V prípade 
silného znečistenia môžete pomôcky oprať v automatickej 
práčke na teplote 30 stupňov bez použitia aviváže.

Pri použití produktu Magma a extrémnej kontaminácií, narušte 
povrch so špongiou alebo rukavicou na umývanie. Pre zastavenie 
reakcie produktu a samotné zneutralizovanie vždy umyte vozidlo 
so šampónom a znova spláchnite a dôkladne vysušte.

Strojové leštenie karosérie neodporúčame používať ako preventívu, 
skôr len na odstránenie nedostatkov laku. Leštiace pasty naopak 
môžete používať pravidelne, keďže sú málo abrazívne.

Tzv. “vrstvenie” týchto produktov môžete vykonávať, ale účinnejšia 
je ich ich pravidelná aplikácia alebo “top-up”. 

Čistenie diskov odporúčame vždy len po jednom disku, 
tak aby ste zamedzili voľnému uschnutiu produktu na 
povrchu. Zvoľte správny výber produktu - vždy podľa 
typu diskov a množstva kontaminácie.

Neumývať na
priamom slnku

Rýchlosť
sušenia

Nečistiť na
priamom slnku

Čisté
doplnky

Čisté
doplnky

Narušiť
povrch

Systematická
práca

Precízna
aplikácia

Nečistiť
horúce disky

Bezpečné na 
udržiavané laky

Používajte vedro
s čistou vodou

Po aplikácii vozidlo 
znova umyť

Používať správne
množstvo produktu

Pravidelnosť
alebo „top-up“

Nenechajte
voľne uschnúť

Dodržte čas
pôsobenia

Čisté
doplnky

Čisté
doplnky
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VySáVANIE

čistenie

IMPREGNáCIA

čistenie

čistenie

APLIKáCIA

iNTEriéru

iNTEriéru

PLAsTOV

OKiEN

 a ošetrenie kože

VôNE

PROdUKTy
Interior Shampoo

PROdUKTy
Vinyl & Rubber Care

PROdUKTy
Fast Glass
Car Glass Polish

PROdUKTy
Leather Cleaner
Leather Care Balm

PROdUKTy
Autofresh
Odour Eliminator
Hyper Fresh
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Pred vysávaním vyberte všetky veci z 
interiéru. Dôkladne vysávajte všetky 
časti interiéru ako sú koberce, sedadlá, 
prieduchy, čalúnenie dverí, batožinový 
priestor.

Na aplikáciu použite malé množstvo 
produktu s aplikátorom AUTOGLYM 
Perfect Polish Applicator. Rovnomerne 
rozotrite po interiérových plastoch 
a nechajte voľne uschnúť. Získate 
tak lesklý efekt. Ak chcete dosiahnuť 
matný efekt povrchu, zaleštite plasty s 
mikrovláknovou handričkou.

Nikdy neošetrujte nevyčistenú kožu. Dbajte na 
to, aby ste pri čistení postupovali systematicky. 
Produkt nastriekajte priamo na kožu a špinu narušte 
s jemnou kefkou alebo mikrovláknovou handričkou. 
Prebytočný produkt následne poutierajte so 
syntetickou jelenicou AUTOGLYM AquaDry. Na 
impregnáciu použite primerané množstvo produktu 
v kombinácií s aplikátorom AUTOGLYM Perfect 
Polish Applicator a vmasírujte do povrchu kože.

Na čistenie okien používajte malé 
množstvo produktu. Dbajte na to aby 
ste mali čisté pomôcky. V prípade 
silného znečistenia (zafajčený interiér) 
použite kombináciu AUTOGLYM Fast 
Glass s AUTOGLYM AquaDry na tzv. 
predumytie a AUTOGLYM Car Glass 
Polish na „vyleštenie“ okien.

Po vyčistení interiéru odporúčame 
použiť niektorú z vôní AUTOGLYM. Pri 
aplikácií postupujte podľa pokynov na 
obale. AUTOGLYM Odour Eliminator 
slúži ako odstraňovač nežiadúcich 
zápachov. Vždy však aplikujte tento 
produkt až do vyčisteného interiéru.

Čistenie interiéru vykonávajte vždy 
po menších častiach. Nastriekajte 
produkt priamo na čistený povrch 
a narušte miesto s kefkou alebo 
mikrovláknovou handričkou. Následne 
poutierajte s čistou syntetickou 
jelenicou AUTOGLYM AquaDry, ktorú 
pravidelne preplachujte vo vedre s 
čistou vodou.

Naše odporúčanie je používať pomôcky, ako interiérový 
štetec, štrbinový nádstavec na vysávanie a drsnejšia 
kefa, ktorá pomôže pri vysávaní ťažko dostupných miest 
kobercov (napr. priestor pod pedálmi).

Neodporúčame impregnovať nevyčistené interiérové 
plasty! Pri aplikácií dbajte na to aby ste sa vyhli 
oknám a displejom.

Čistenie kože vždy vyskúšajte najprv na skrytom mieste 
kvôli farebnej stálosti materiálu. V prípade silného 
znečistenia kože, proces čistenia opakujte.

Pravidelné čistenie vám zabezpečí okná bez šmúh. Naše 
odporúčanie je čistiť okna v interiéri raz za dva týždne. 
Zamedzíte tak aj prebytočnému zahmlievaniu okien.

Prebytočné množstvo vône na plastoch odstráňte 
vlhkou syntetickou jelenicou AUTOGLYM AquaDry.

Systematicky po malých častiach dokážete dôkladnejšie a hlavne 
rýchlejšie ukončiť celý proces čistenia interiéru. Pravidelne 
vymieňajte čistú vodu vo vedre. Snažte sa držať pomôcky vždy 
čisté, tak aby ste neprenášali špinu na inú časť interiéru.

Vypratať
interiér
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Nečistiť na
priamom slnku
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