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VILKA ÄR FARÉCLA?
Farécla Products Ltd är ett brittiskt företag inom Saint-Gobain-
koncernen som tillverkar ytbehandlingsprodukter som används 
på en mängd olika substrat inom en lång rad marknadssektorer. 
Utbudet spänner från medel och applikatorer, till lackbehållare, 
mikrofiberdukar och andra verkstadstillbehör. Farécla har sedan 
1952 levererat lösningar för ytbehandling till karosseriverkstäder, 
detaljister, båtbyggare, träarbetare, komposittillverkare och gjutare 
av glasfibermaterial, och deras produkter säljs nu i över 120 
länder över hela världen.

FIG 1: Egna laboratorier 
och testanläggningar

G3 Pros formler har utvecklats på molekylär nivå av vårt erfarna 
tekniska team och forskare för att göra dem användarvänliga, 
effektiva och lämpliga för användning på flera typer av 
ytor. Tekniskt avancerade formler som många gånger har 
utvecklats i samarbete med färg- och lacktillverkare, gör dem 
säkra och effektiva för alla färgtyper och ytor inom många 
marknadssegment, däribland fordon, marin, flyg och trävaror.

Vad är det som är så smart med G3 Pros 
kemiska sammansättning?

FIG 2: Faréclas unika slippulver FIG 3: Fabriker och fyllningslinjer i Storbritannien
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FÖR PERFEKTA YTOR
De kemiska formlerna i G3 Pro är en serie fordonsvårdsprodukter avsedda för att RENGÖRA, ÅTERSTÄLLA och YTBEHANDLA 
billack, båtytor och trälack, med mera. Denna uppdelning hjälper dig att avgöra i vilken ordning produkterna ska användas i en perfekt 
fordonsvårdsprocess, även om vissa produkter passar in i flera kategorier.

Det är mycket viktigt att ytan är ren innan den 
behandlas. Smutspartiklar kan orsaka skador 
i ytskiktet, exempelvis repor, matt utseende 
och  dålig lukt, om dessa inte avlägsnas före 
återställnings- och ytbehandlingsstegen. 
Säker borttagning av dessa smutspartiklar 
underlättas när du rengör med G3 Pro-
produkter som enkelt och effektivt rengör 
ytan. Processen tillåter dig att gå vidare med 
att återställa den rengjorda ytan.

När ytan är rengjord blir eventuella skador, 
från blekt lack till mindre repor synligare. 
G3 Pro-produkter använder sliptekniken 
Engineered Abrasive Technology (EAT) för 
att PERMANENT ta bort lackdefekter och 
skapa en slät, blank yta. Denna process ger 
en perfekt yta, utan skador, som är klar att 
förseglas och skyddas.

Denna process kommer att skydda det 
arbete du har lagt ner på att rengöra och 
återställa fordonet. Interiörytor kommer att 
både se nya ut och lukta nya, medan yttre 
karosserier, hjul och motorrum kommer att få 
en vattenavvisande, djup glansfinish. Alla ytor 
kommer att få ett högt skydd och blir mycket 
lättare att rengöra nästa gång.

RENGÖRA ÅTERSTÄLLA YTBEHANDLA
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INTERIÖR 
DJUPRENGÖRING

INTERIÖR 
YTBEHANDLING OCH SKYDD

G3 Pro
Super Dressing

G3 Pro
Glass Cleaner

G3 Pro
Multicleaner

G3 Pro
Leather Cleaner

RENGÖR & 
BEHANDLA

FÖNSTER & 
SPEGLARTEXTILSÄTENINNAN DU 

RENGÖR LÄDERSÄTEN

TIPS: I svala klimat kan du fukta ytan innan du 
rengör inredningen för att hjälpa till att lösa och 
mjuka upp smuts.

Ta bort mattor och 
dammsug interiören

Använd G3 Pro Super 
Dressing på gummi, vinyl 
och plast (endast interiör 

användning).
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UTVÄNDIG
RENGÖRING AV FÄLG & DÄCK

G3 Pro
Tyre Shine Gel

VARAKTIGT 
SKYDD

Använd G3 Pro Wheel Cleaner 
på fälgen och runt hjulhuset för 

att ta bort bromsdamm.

G3 Pro Snow Foam mjukar 
upp smuts för att förhindra 

skador på ytan.

Skapar ett ytskikt som är 
”som nytt” eller ger en 

”wet look”.

Denna process kan göras antingen före eller efter den UTVÄNDIGA 
RENGÖRINGEN. Rekommenderat är att avsluta med  
applicering av däckglansen.
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G3 Pro
Snow Foam

FÖRRENGÖRING

G3 Pro
Wheel Cleaner

RENGÖRING



G3 Pro
Shampoo

G3 Pro 
Rapid Detailer 
och Deep Clean 

Clay Mitt

G3 Pro
Rapid Detailer 

eller Multicleaner

ALLMÄN 
RENGÖRING

DJUPRENGÖRING SNABBREN–
GÖRING
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UTVÄNDIG 
RENGÖRING

G3 Pro Snow Foam mjukar 
upp smuts för att förhindra 

skador på lacken under 
schamponeringsfasen.

G3 Pro
Snow Foam

FÖR-
RENGÖRING



MOTORUTRYMME
MOTORRENGÖRING & YTBEHANDLING

G3 Pro
Snow Foam

eller Multicleaner
G3 Pro

MulticleanerG3 Pro
Super Dressing

RENGÖRING RENGÖRING,
ÅTERSTÄLLNING 

& YTBEHANDLING

SNABBREN–
GÖRING

G3 Pro Super Dressing
är också ett milt rengöringsmedel.

Spraya antingen G3 Pro Snow Foam 
eller G3 Pro Multicleaner på motorn 
med ett munstycke eller högtryckstvätt. 

Gnugga in med en borste.

Använd G3 Pro Multicleaner 
direkt från sprejflaskan för 

rengöring av detaljer.

Denna process utförs före UTVÄNDIG 
RENGÖRING.
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Lackkorrigering på bilar och andra fordon handlar mest om 
karossens yta. Då och då kan ytskador uppstå genom repning eller 
kemiska reaktioner. Korrigering innebär att ytskiktet får tillbaka sitt 
ursprungliga utseende.

LÄTTA REPOR - Dessa orsakas ofta av häckar och trädgrenar 
som skrapar längs karossen, nycklar som slår mot bilen, knappar 
på kläder, kundvagnar och barnvagnshandtag som stöter emot 
bilen.

HOLOGRAM - Dessa är som virvelrepor, men är tunnare och med 
en 3D-effekt. De orsakas av dålig teknik när man polerar med 
maskin.

VIRVELREPOR - Dessa är lätta spindelvävsliknande cirkulära repor 
som syns i starkt solljus. De är oftast synligare på metallic lack och 
klarlackade ytor. De orsakas av automatiska biltvättsborstar och
allmän rengöring med orena material.

BLEK & MATT YTA - Detta sker när solens UV-strålar åldrar och bryter 
ner ytglansen. Luftburna stadsföroreningar kan ha samma effekt och 
göra ytan grumlig och blek.

LACKKORRIGERING
- GRUNDEN INOM FORDONSVÅRD
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G3 Pro
Scratch Remover

Liquid
G3 Pro

Colour Restorer
G3 Pro

All-In-One Polish

BORTTAGNING 
AV REPOR

NEDMATTAD 
LACK & MIN-

DRE DEFEKTER

MINDRE 
DEFEKTER & 

SKYDD

Alla produkter i ÅTERSTÄLLA-kategorin tar bort defekterna PERMANENT och döljer 
inte defekterna kortsiktigt. G3 Pro Scratch Remover tar bort repor eller minskar 
deras synlighet. Ibland kan detta leda till ett matt blekt ytskikt, vilket kan åtgärdas med  
Colour Restorer eller All-In-One Polish.
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G3 Pro
Spray Wax

eller Resin Superwax

G3 Pro 
Glass Cleaner

VÄLJ ETT 
VAX

FÖNSTER &
SPEGLAR

UTVÄNDIG
LACKKORRIGERING

UTVÄNDIGT
SKYDD & GLANS



G3 PRO
SNOW FOAM
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G3 Pro Snow Foam är ett pH-neutralt rengöringsmedel, som 
är säkert att använda på alla ytor och lacker. Det är perfekt för 
rengöring med hjälp av skumutrustning. G3 Pro Snow Foam 
avlägsnar inte befintliga förseglingsmedel eller vaxer. Den kraftiga 
skumbildningen mjukar upp och lyfter smuts från ytan vilket gör 
det lättare och säkrare att a bort skadliga partiklar utan att vidröra 

ytan. Används före schampo eller tvätt och vax-skedet.

ANVISNINGAR 
1 - Blanda 30 ml G3 Pro Snow Foam med 120 ml vatten 

(totalt 150 ml vätska) i en högtryckstvätt (150 ml räcker till en 
medelstor sedan)
2 - Spraya hela fordonet och vänta tills skummet börjar rinna 
av
3 - Skölj med rent vatten från en slang eller högtryckstvätt.

TIPS: Kan även användas som schampo - två kapsyler i en 
hink med 15 liter ljummet vatten.

STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7205-EX 78072764781
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G3 PRO

WHEEL CLEANER

G3 Pro Wheel Cleaner är ett rengöringsmedel för alla fälgtyper, 
inklusive detaljer i legeringar, stål, krom, lack och plast. Allt 

eftersom bromsdamm och andra järnrika smutspartiklar löses upp 
aktiveras den färgskiftande tekniken. Produkten lämnar inga fläckar 

och kan användas på karossen runt hjulet. Gelen fäster på hjulytan för 
maximal effekt.

ANVISNINGAR 
1 - Skölj hjulen före användning, helst med en högtryckstvätt
2 - Spraya rikligt på hjul som känns svala vid beröring
3 - Om så behövs, gnugga in på hårt nedsmutsade områden med 

en borste
4 - Spraya på hjulhuset och ovanför och bakom fram- och 
bakhjulen för att ta bort bromsdamm på ett säkert sätt 
5 - Tvätta av innan produkten torkar (2–5 minuter).

VARNING: Tvätta inte mikrofiberduken i tvättmaskinen efter 
användning på hjul.

STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7209-EX 78072764782



G3 Pro Shampoo är en högkoncentrerad sammansättning som är 
säker på alla ytor och har en hög skumbildning. Den smidiga, lena 
sammansättningen mjukgör och avlägsnar hårda föroreningar 
utan att repa och lämnar ett högglansigt och skyddande lager.

ANVISNINGAR 
1 - Använd en hink med G3 Pro Shampoo-lösning och en hink 
med varmt, rent vatten

2 - För G3 Pro Shampoo-lösningen, använd ungefär 2 kapsyler 
i en hink med 15 liter vatten
3 - Använd en tvätthandske och tvätta den i rent vatten mellan 
varje applicering
4 - Efter tvätt, skölj bort tvålrester från ytan och torka sedan 
med en ren, torr trasa.

OBS: Tar inte bort befintliga vaxskikt.

G3 PRO
SHAMPOO
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7252-EX 78072764783



G3 Pro Leather Cleaner bildar vid användning ett skum som 
går in på djupet i smutsiga partier och lyfter smutsen så att 

den enkelt kan torkas bort. Resultatet är en naturlig nybilskänsla 
och en säker, halkfri yta. Produkten kan också användas i 

hemmet på skinnmöbler.

ANVISNINGAR 
1 - Spraya rikligt på skinn
2 - Arbeta upp ett skum med en mjuk borste och arbeta in skummet 
i skinnsätena

3 - Torka av med en ren och torr mikrofiberduk och låt torka 
naturligt.

TIPS: Kan användas i hemmet på skinnmöbler.

G3 PRO
LEATHER CLEANER
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7200-EX 78072764797



G3 Pro Rapid Detailer är ett milt rengöringsmedel som kan 
användas mellan ordinarie tvättar för att förhindra uppbyggnad av 

smutspartiklar som kan sätta sig i lacken. Det tar bort lätt smuts, 
damm och fingeravtryck och lämnar en nyvaxad look med hög glans, 

utan att avlägsna tidigare applicerade polermedel och vax från ytan. 
Det är en säker produkt som kan användas dagligen.

ANVISNINGAR 
1 - Arbeta i sektioner, spraya lätt det område som ska rengöras med 
G3 Pro Rapid Detailer
2 - Fördela produkten jämnt med en torr, ren mikrofiberduk 
3 - Torka omedelbart med lätta cirkulära rörelser med en mjuk 
och ren mikrofiberduk. För att avlägsna djupt rotade smutspar-
tiklar som med tiden kan orsaka matt eller blekt yta använd med 
G3 Pro Deep Clean Clay Mitt

VARNING: Se till att G3 Pro Deep Clean Clay Mitt 
förblir fuktad under användningen. Förvaras ren och torr.

G3 PRO
RAPID DETAILER
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7193-EX 78072764773



G3 PRO
DEEP CLEAN CLAY MITT

Den revolutionära, återanvändbara G3 Pro Deep Clean 
Clay Mitt använder en avancerad gummipolymerteknik 
som enkelt tar bort smuts, insekter, tjära och 
dammföroreningar från lack, vindrutor och strålkastare.

ANVISNINGAR 
1 - Rengör karossen med G3 Pro Shampoo
2 - Spraya G3 Pro Rapid Detailer på det valda 
arbetsområdet och på Deep Clean Clay Mitt
3 - Gnid försiktigt Deep Clean Clay Mitt över den 
sprayade ytan med lätt tryck utan att låta produkten torka
4 - Torka bort eventuella rester med en ren och torr 
mikrofiberduk eller med en mjuk fleece
5 - Skölj bort uppsamlade föroreningar med vatten innan du 
använder Deep Clean Clay Mitt igen.
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7191  78072706632



G3 Pro Multicleaner är ett starkt men säkert rengöringsmedel 
för användning på alla mjuka och hårda ytor, inklusive insidan av 

hjulhus, motorrum, mattor och klädsel. Det är en silikonfri produkt 
som inte missfärgar gummi, plast, vinyl eller tyg. Produkten används 

outspädd för maximal prestanda, men kan spädas med vatten vid 
lättare nedsmutsning.

ANVISNINGAR 
INTERIÖR - Dammsug noggrant innan användning
1 - Spraya på det område som ska rengöras
2 - Torka av så att eventuella rester avlägsnas
EXTERIÖR
1 - Spraya på det område som ska rengöras
2 - Arbeta in med en borste eller mikrofiberduk.
Upprepa vid grov nedsmutsning
3 - Torka av så att eventuella rester avlägsnas

OBS: Effektiv mot svåra fläckar och bryter ner olja och fett. 
Använd högtryckstvätt eller vattenslang för utvändig avsköljning.

G3 PRO
MULTICLEANER
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7199-EX 78072764774



Med hjälp av partiklarna i sliptekniken Engineered Abrasive 
Technology avlägsnar G3 Pro Scratch Remover permanent 
mindre repor av typen som inte stoppar din nagel när du för den 
över ytan. Djupare repor blir mindre synliga. Vätskan är lätt att 
sprida ut och är perfekt för större partier.

ANVISNINGAR 
1 - Se till att ytan är helt ren, torr och sval

2 - Fukta en G3 Pro White Applicator Waffle Pad
3 - Applicera en liten mängd på applikatorn
4 - Tillämpa jämnt tryck i en rak fram- och tillbakarörelse som 
går från vänster till höger och sedan upp och ner
5 - Sluta när repan har försvunnit eller om lacken börjar ble-
kna. FÅ INTE PANIK om lacken blir matt! Använd helt enkelt 
G3 Pro Colour Restorer och en ren G3 Pro Applicator 
Waffle Pad eller G3 Pro All-In-One Polish. Detta är 
vanligast på mörka lacker
6 - Ta bort eventuella rester med en mjuk, ren och torr trasa

G3 PRO
SCRATCH REMOVER

16

STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7164-EX 78072764793



G3 Pro Colour Restorer använder ett högkvalitativt milt polerande 
slipmedel för att permanent avlägsna mindre defekter som 
mikrorepor, lätt oxidation, hologramrepor och kåda som orsakar 
matt och blek lack. Detta ger tillbaka glansen i lacken till sitt 
ursprungliga utseende. För bästa resultat, börja med att tvätta 
ytan med G3 Pro Shampoo. Efter att ha använt G3 Pro Colour 

Restorer; avsluta med G3 Pro Spray Wax eller G3 Pro Resin 
Superwax för bästa skydd och glans.

ANVISNINGAR 
1 - Se till att ytan är ren och sval. Fukta en G3 Pro White 
Applicator Waffle Pad
2 - Applicera en liten mängd av G3 Pro Colour Restorer 
på applikatorn 
3 - Använd en rak fram- och tillbakarörelse - vänster till 
höger, sedan upp och ner
4 - Använd jämnt tryck och upprepa tills önskad finish 
uppnås
5 - Ta bort eventuella rester med en mjuk, ren och torr trasa.

G3 PRO
COLOUR RESTORER
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7195-EX 78072764794



G3 Pro All-In-One Polish återställer tillståndet för många olika 
ytor och beläggningar inklusive färg, lack, krom, aluminium, 
plastlinser och glas. Använd för hand eller med en polermaskin 
för att eliminera medelstora och mindre repor, virvlar, hologram, 
oxidation, vattenmärken med mera. Lämnar en högglansig finish 
och ett vattenavstötande lager före det slutliga skyddet.

ANVISNINGAR 
1 - Se till att ytan är fläckfritt ren, torr och sval

2 - Applicera på ytan med en fuktig G3 Pro White Waffle 
Applicator Pad eller en mikrofiberduk
3 - Gnugga lätt på ytan i en fram och tillbaka-, upp och 
ner-rörelse
4 - Låt det torka till en mjölkaktig yta
5 - Polera med en ren, torr mikrofiberduk till en högglansig 
finish.

OBS: Kan appliceras för hand eller maskinellt.

G3 PRO
ALL-IN-ONE POLISH
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7251-EX 78072764796



G3 Pro Super Dressing tar bort smuts, damm, choklad och 
många andra svåra fläckar, utan att lämna en hal yta.

Torkar snabbt och ger en diskret nybilsglans. Kan även användas 
för att ytbehandla motorutrymmet efter rengöring med  G3 Pro 

Snow Foam eller G3 Pro Multicleaner. Använd en ren och 
torr mikrofiberduk.

ANVISNINGAR 
1 - Spraya sparsamt på ytan eller på en ren och torr mikrofiberduk
2 - Torka av för att rengöra och polera sedan med en ren och torr 

mikrofiberduk för en naturlig finish
3 - Ytterligare applikationer bygger upp glansnivån om en 
högglansig yta önskas 

G3 PRO
SUPER DRESSING
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7201-EX 78072764786



Slitstark däckgel som ger en nydäckskänsla eller ett högglansigt 
resultat. Bevarar däcken svarta och förhindrar att de åldras i förtid. 
G3 Pro Tyre Shine Gel är lätt att applicera, tar bort märken från 
vätskor, förhindrar missfärgning och tidig sprickbildning. Gelen 
innehåller inga silikoner och inga färgmedel som kan förhindra 
gummit från att andas.

ANVISNINGAR 
1 - Däcken måste vara fläckfritt rena och för optimalt resultat, 

torra
2 - Applicera en liten mängd gel på en mikrofiberduk, arbeta in 
gelen på däckytan
FÖR EN NYDÄCKSKÄNSLA
3 - Torka av innan produkten torkar
FÖR EN HÖGGLANSIG ”WET LOOK”
3 - Låt produkten torka in helt på däcken. Lägg till fler 
applikationer för ökad glans.

TIPS: Späd med vatten (1:1) för att applicera 
med sprayflaska.

G3 PRO
TYRE SHINE GEL
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7213-EX 78072764790



G3 Pro Spray Wax ökar ytglansen och förlänger livslängden 
på tidigare applicerad vax. Produkten är silikonfri, påverkas inte 

av temperatur och innehåller UV-skydd. Lämnar inte fläckar på 
gummi eller plast. Använd på våta eller torra underlag, gelcoat eller 

lackerade ytor, för att snabbt återställa den nyvaxade känslan.

ANVISNINGAR 
1 - Se till att ytan är helt ren, torr och sval
2 - Spraya direkt på ytan eller på en ren och torr mikrofiberduk
3 - Gnid in i ytan tills produkten försvinner
4 - När produkten har torkat, applicera ett nytt lager för att lägga 

till ytterligare skyddande skikt om så önskas. Torka av tills glans 
uppnås
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G3 PRO

SPRAY WAX

STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7211-EX 78072764789



G3 Pro Resin Superwax är en unik formula konstruerad av 
syntetiskt bivax, montan- och paraffinvaxer av högsta kvalitet. För 
att ge ett koncentrerat vax som är lättapplicerat och erbjuder 
spegelglans och förstklassigt skydd i upp till fyra månader. Vaxet 
skyddar lacken från den vardagliga trafiksmutsen som byggs 
upp på ytan. Den unika sammankopplade formulan kombinerar 

paraffinvax för lätt utspridning, montanvax för kort poleringstid och 
syntetiskt bivax.

ANVISNINGAR 
1 - Skaka flaskan väl innan användning och se till att ytan är 
helt ren, torr och sval
2 - Applicera en liten mängd vax på en G3 Pro Black 
Applicator Waffle Pad
3 - Använd cirkulära överlappande rörelser med jämnt tryck 
och undvik plastdetaljer
4 - Låt produkten torka tills en matt yta bildas. Torka av den 
vaxade ytan med en mjuk, ren och torr mikrofiberduk tills 
spegelfinish uppnås
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G3 PRO

RESIN SUPERWAX

STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7166-EX 78072764784



G3 Pro Glass Cleaner är en kraftfull, högpresterande 
fönsterputs som tar bort smuts och vägfilm utan att lämna fläckar. 

Produkten är utformad för att ge en oöverträffad klarhet.

ANVISNINGAR 
1 - Spraya lätt på alla fönster och speglar
2 - Torka av försiktigt med en ren och torr mikrofiberduk
3 - Använd den rena sidan av mikrofiberduken och torka av

G3 PRO
GLASS CLEANER
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STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7202-EX 78072764788
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G3 PRO

APPLICATOR WAFFLE PADS

G3 Pro Applicator Waffle Pads minskar din arbetsinsats 
och ökar effektiviteten när du använder G3 Pro-produkter. 
Den unika ytan minimerar produktåtgång och ser till att du 
får det perfekta slutresultatet på kortast möjliga tid.

White Applicator Waffle Pad:
Använd fuktad tillsammans med G3 Pro Scratch 
Remover eller Colour Restorer och applicera i en fram- 
och tillbakarörelse med jämnt tryck
Black Applicator Waffle Pad:
Använd för att applicera G3 Pro Resin Superwax i en 
överlappande cirkulär rörelse med jämnt tryck. 

När en önskad yta har uppnåtts, ta bort eventuella rester 
och torka av med en ren och torr mikrofiberduk

VARNING: Efter användning, ta bort smuts och intorkad 
produkt från skumapplikatorn. Använd aldrig smutsiga 
applikator pads!

STORLEK   FARÉCLA-KOD ARTIKELNUMMER 
500 ml     7167  78072706635
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SMUTSIG INTERIÖR 
När det är vått och smutsigt ute är risken stor att smutsen också 
kommer in i fordonet. Resultatet blir smutsiga mattor, fläckar på 
insteg, insidan av dörrar och säten. G3 Pro Multicleaner är ett 
starkt allsidigt rengöringsmedel som är effektivt på textiler och 
hårda ytor. G3 Pro Leather Cleaner tränger djupt in i lädret för 
att mjuka upp och lyfta upp smutsen. G3 Pro Super Dressing 
fungerar som ett milt rengöringsmedel på hårda ytor samtidigt som 
det återställer nybilskänslan.

UNDER HÖST & VINTER
GUIDE FÖR FORDONSSKÖTSEL

Höst och vinter är årstider som utsätter fordonet för det 
största slitaget. Här följer några åtgärder som hjälper dig 

att ta hand om och skydda ytskikten på fordonet.

25
UNDER VÅR & SOMMAR
GUIDE FÖR FORDONSSKÖTSEL

När solen tittar fram under vår och sommar vill många vara ute 
och röra på sig. Det är då ditt fordon behöver se som bäst ut. Här 
följer några åtgärder som hjälper dig att vårda och skydda lacken.

PRECIS EFTER VINTERN 
Våta och smutsiga väglag, kanske kombinerat med ett fåtal 
biltvättar, kan leda till att ditt fordon ger ett sämre intryck. Smutsen 
kan ha satt sig ordentligt på ditt fordon som då blir svår att ta bort 
och kan orsaka skador på lacken. G3 Pro Snow Foam är milt mot 
lacken men effektivt mot smutsen. Smutsen mjukas upp och lyfts 
upp för enkel och säker borttagning. 
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RENT & SKINANDE BLANKT 
Eftersom allt ser renare och trevligare ut 
efter de mörka, kalla och våta månaderna, 
se till att ditt fordon också upplever den 
förändringen. Tvätta lacken med G3 Pro 
Shampoo följt av en snabb och enkel 
applikation av G3 Pro Resin Superwax 
eller G3 Pro Spray Wax. Lacken kommer 
att få den professionella ytfinishen som man 
ser på bilutställningar. Nu är du beredd att 
ge dig ut på vägen under vår och sommar.

SKADORS SYNLIGHET 
Efter vintermånadernas slitage har ditt 
fordon utvecklat synliga defekter såsom 
repor och blekt lack. Dessa bli alltmer 
märkbara allt eftersom dagarna blir 
soligare. ÅTERSTÄLLA-produkterna från 
G3 Pro kan användas för att enkelt hantera 
lätta repor, virvelrepor, hologramrepor och 
matt lack. Det innebär att arbetet du lägger 
ner på att korrigera lacken kommer att vara 
beständigt och defekterna återkommer inte 
efter ett par tvättar.

DOLD SMUTS 
Smuts från väglaget kan lämna 
mikropartiklar på ditt fordons ytor som ett 
schampo inte rår på. Dessa partiklar kan 
repa karossen under en lång tid, vilket 
leder till matt eller grumlig lack, virvelrepor 
och hologramrepor. Motverka detta med 
en G3 Pro Deep Clean Clay Mitt och 
G3 Pro Rapid Detailer som lätt fångar 
upp dessa mikropartiklar.
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TAR BORT MINDRE OJÄMNHETER FÖR EN 
SPEGELBLANK FINISH 

PRODUKTBESKRIVNING
G3 Pro D.A. Fine Polish är en lätt slipvätska som 
med hjälp av Faréclas exklusiva Engineered 
Abrasive Technology avlägsnar mindre 
ojämnheter och ger en högglansig finish.

LÅGDAMMANDE LACKKORRIGERINGSVÄTSKA 
SOM ÄR ENKEL ATT HANTERA 

PRODUKTBESKRIVNING
G3 Pro D.A. Cutting Compound är en effektiv 
lackkorrigeringsvätska med Faréclas exklusiva 
Engineered Abrasive Technology som snabbt 
eliminerar ytdefekter.

Använd en dubbelverkande polermaskin 
för att eliminera ojämnheter i ytan. Idealisk 
för hård nybilslack (OE) när den används 
tillsammans med G3 Pro D.A. Cutting 
Compound.

Använd en dubbelverkande eller roterande 
polermaskin för att eliminera ojämnheter 
i ytan. Idealisk för nybilslacker (OE) och 
reparationslacker när den används tillsam-
mans med G3 Pro D.A. Cutting Compound.

Använd en dubbelverkande polermaskin för 
att få en felfri och spegelblank yta. Idealisk 
för nybilslacker (OE) och reparationslacker 
när den används tillsammans med G3 Pro 
D.A. Fine Polish

G3 PRO
D.A. CUTTING COMPOUND

G3 PRO 
FOAM 
CUTTING PAD

G3 PRO
MICROFIBRE 
CUTTING PAD

G3 PRO 
FOAM 
POLISHING PAD

G3 PRO
D.A. FINE POLISH

STORL.  FARÉCLA-KOD     ART.NUM. 
150 mm  7503              78072729807

STORL.  FARÉCLA-KOD     ART.NUM. 
150 mm  7504              78072729808

STORL.  FARÉCLA-KOD     ART.NUM. 
500 ml  7501              78072729802

STORL.  FARÉCLA-KOD     ART.NUM. 
150 mm  7502              78072729804

STORL.  FARÉCLA-KOD     ART.NUM. 
500 ml  7500              78072729773
1 l  7506              78072729809
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G PLUS
OSCILLERANDE
POLERMASKIN

G Plus Dual Action Polishing Machine har utvecklats 
enligt Faréclas egna specifikationer. Den mjukstartande 
motorn hjälper till att minska produktstänk medan 
hastighetsstabiliseringen ger en konstant hastighet.

Det ergonomiskt utformade handtaget passar perfekt i 
handen och det är en fantastiskt välbalanserad maskin 
tack vare den CNC-bearbetade motvikten som minimerar 
vibrationer och därför också trötthet hos användaren.

Excentriciteten på 15 mm skapar en balans mellan 
hastighet och vibrationer. En större excentricitet än 
många andra polermaskiner ger snabbare lackkorrigering, 
samtidigt som den har mycket mindre vibrationer än vissa 
polermaskiner med ännu större excentricitet.

15 MM EXCENTRICITET
En balans mellan lackkorrigeringshastighet och maskinvibrationer.

PRECISIONSTILLVERKAD MOTVIKT
Minimerar vibrationer och därmed tröttheten hos användaren.

LÅG VIKT
Endast 2,6 kg, vilket minskar muskeltrötthet.

HASTIGHETSINDIKATOR
Låter dig polera med det rekommenderade varvtalet för optimal prestanda.

UNDERLAGSPLATTA INGÅR
Multi-hole-underlagsplattan på 123 mm med lufthål främjar luftflödet för att 
hjälpa till att hålla en låg poleringstemperatur.

FARÉCLA-KOD ART.NUM. 
GPT202 (EU plug) 78072729810
GPT203 (UK plug) 66261133036

15 mm 
excentricitet

dubbelver-
kande

välbalanserad 2000 - 
4500opm

låg 
vibration

låg vikt 
(2.6kg)

220-240V ~ 
(50/60 Hz)

5 meter 
nätsladd
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