
VÝROBKY URČENÉ PRO DETAILING



CO JE FARÉCLA?
Značka Farécla je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů 
produktů pro ošetřování lakovaných povrchů v mnoha odvětvích. 
Farécla nabízí sortiment od brusných past, přes míchací kelímky 
a utěrky z mikrovlákna, až po dílenské příslušenství. Tyto produkty 
pro povrchovou úpravu dodává například autolakovnám, myčkám, 
stavitelům lodí, výrobcům dřevěných výrobků, výrobcům 
kompozitních materiálů a slévárnám již od roku 1952. V současné 
době se produkty značky Farécla  
dodávají do více než 120 zemí  
světa. 

Obr. 1: Vlastní laboratoř a 
testovací zařízení

Výrobky G3 Professional navrhl náš zkušený tým techniků a 
odborníků tak, aby byly uživatelsky přívětivé, efektivní a vhodné 
pro použití na široké škále povrchů. Technicky pokročilé výrobky 
vyvinuté ve spolupráci s výrobci barev a laků zajistí jejich 
bezpečnost a efektivní použití na všech typech povrchů, které se 
využívají v odvětvích, jako je automobilový průmysl, loďařství, 
letectví nebo výroba dřevěných výrobků.

S čím přichází řada G3 Pro?

Obr. 2: Unikátní abrazivní směs Farécla Obr. 3: Továrna a plnicí linky ve Velké Británii
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PRO DOKONALOU PÉČI O POVRCH
Výrobky G3 Pro představují řadu produktů navržených k ČIŠTĚNÍ, RENOVACI a FINÁLNÍ PÉČI o povrchy, jako jsou například 
automobilové laky, lodní nátěry nebo laky na dřevo. Tyto tři fáze nám pomáhají dosáhnout dokonalého procesu při péči o povrch. Jejich 
označení určuje správné pořadí při použití. Některé produkty však mohou zahrnout více fází najednou.

Před samotnou úpravou povrchů je 
zásadním krokem jej řádně vyčistit. Pokud 
neodstraníme všechny nečistoty před 
fází renovace a finální péče, může dojít 
k poškození povrchu, jeho poškrábání 
nebo zmatnění. Čištění povrchu pomocí 
produktů G3 Pro je zárukou bezpečného 
odstranění nečistot při minimálním kontaktu 
s pokožkou. Po dokončení této fáze můžete 
přistoupit k samotné úpravě povrchu.

Veškeré vady, od vybledlé barvy laku až po 
drobné škrábance a mikrokazy, budou po 
vyčištění povrchu jasněji viditelné. Produkty 
G3 Pro využívají speciálně navrženou abrazivní 
technologii, která TRVALE odstraňuje 
veškeré vady a pomáhá dosáhnout hladkého 
a lesklého povrchu. Díky této fázi je nyní 
povrch dokonale připraven na aplikaci 
ochranného prostředku.

Tato fáze zajistí dlouhodobou ochranu 
vašeho vozidla. Povrchy v interiéru budou 
vypadat a vonět jako nové. O vnější karoserii, 
kola a motorové prostory se ještě postará 
vodoodpudivá a hluboce lešticí finální péče. 
Všechny povrchy budou opatřeny vysoce 
kvalitní ochranou a zároveň se budou také 
mnohem snadněji čistit.

ČIŠTĚNÍ RENOVACE FINÁLNÍ PÉČE
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HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
INTERIÉRU

FINÁLNÍ PÉČE A OCHRANA 
INTERIÉRU

G3 Pro
Super Dressing

G3 Pro
Glass Cleaner

G3 Pro
Multicleaner

G3 Pro
Leather Cleaner

ČIŠTĚNÍ A 
IMPREGNACE

OKNA A 
ZRCÁTKA

LÁTKOVÉ 
SEDAČKY

PŘED 
DETAILINGEM

KOŽENÉ 
SEDAČKY

TIP: Při čištění interiéru vozidla v chladném počasí 
doporučujeme nejprve omýt vnější karoserii vodou, 
abyste uvolnili a odstranili nečistoty. 

Odstraňte všechny 
koberce a podložky a 
vyluxujte celý interiér

Impregnaci G3 Pro Super 
Dressing použijte na gumové, 

vinylové a plastové povrchy 
(pouze pro použití v interiéru).
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DETAILING PRO KOLA A 
PNEUMATIKY

G3 Pro
Tyre Shine Gel

ODOLNÁ 
OCHRANA

K odstranění brzdového prachu ze 
všech typů kol (hliníkových i ocelových 
disků) a karoserie kolem kola použijte 

čistič G3 Pro Wheel Cleaner.

Aktivní pěna G3 Pro Snow 
Foam odstraňuje nečistoty a 
zabraňuje tak poškození laku.

Na závěr lze vytvořit efekt 
„jako nový“ nebo „mokrý 

vzhled“.

Tento proces lze provést před nebo po fázi ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ KAROSERIE. 
Tento krok zajistí odstranění nečistot z kol a vnější části karoserie kolem kol.
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G3 Pro
Snow Foam

PŘEDČIŠTĚNÍ 
KOL

G3 Pro
Wheel Cleaner

ČISTÁ  
KOLA



G3 Pro
Shampoo

G3 Pro 
Rapid Detailer 
a Deep Clean 

Clay Mitt

G3 Pro
Rapid Detailer 

nebo Multicleaner

ČISTÁ 
KAROSERIE

HLOUBKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ

RYCHLÉ 
ČIŠTĚNÍ
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ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ 
KAROSERIE

Aktivní pěna G3 Pro Snow 
Foam odstraňuje nečistoty, 

čímž zabraňuje poškození laku 
při nanášení šamponu.

G3 Pro
Snow Foam

PŘEDČIŠTĚNÍ 
KAROSERIE



ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE 
MOTOROVÉHO PROSTORU

G3 Pro
Snow Foam

nebo Multicleaner
G3 Pro

MulticleanerG3 Pro
Super Dressing

ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ, 
OBNOVA A 

IMPREGNACE

RYCHLÉ 
ČIŠTĚNÍ

Impregnace G3 Pro Super 
Dressing navíc lehce čistí

Pomocí napěňovače, trysky nebo tlakové 
myčky nastříkejte na motor pěnu G3 Pro 
Snow Foam nebo multičistič G3 Pro 
Multicleaner. Zapracujte kartáčem.

Pro drobné čištění nastříkejte 
multičistič G3 Pro Multicleaner 
na nečistoty přímo z rozprašovače.

Tento proces provádíme před 
ÚPRAVOU VNĚJŠÍ KAROSERIE.

6



Obnovení laku karoserie u automobilů znamená obnovení 
původního vzhledu povrchu. Čas od času dojde k lehkému 
poškození laku - například oděrky nebo chemické poškození.

DROBNÉ ŠKRÁBANCE A ODĚRKY – Vznikají například od 
živých plotů nebo větví stromů. Dále také poškrábáním svazkem 
klíčů při odemykání/zamykání, poškrábání knoflíky na oblečení, 
nákupními vozíky nebo madly kočárků.

HOLOGRAMY – Tyto jsou velmi podobné mikrokazům, jsou však 
ještě jemnější a vytvářejí 3D efekt. Zpravidla za ně může špatná 
technika při používání orbitální leštičky.

MIKROKAZY – Jedná se o jemné kruhovité čáry tenké jako pavoučí 
síť, které jsou viditelné hlavně při jasném slunečním světle. Na 
metalických a transparentních lacích je lze vidět zřetelněji. Zpravidla 
je způsobují například kartáče v automatických myčkách nebo pokud 
povrch čistíme chemicky nečistými materiály.

VYBLEDNUTÍ / ZMATNĚNÍ A KŘÍDOVÁNÍ – K těmto jevům dochází 
při proniknutí slunečního UV záření skrze lesk povrchu. Znečišťující 
látky v městském ovzduší mohou mít stejný efekt. Povrch pak vypadá 
zakaleně a vybledle.

OBNOVENÍ LAKU
– KLÍČOVÝ PRVEK DETAILINGU
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G3 Pro
Scratch Remover

Liquid
G3 Pro

Colour Restorer
G3 Pro

All-In-One Polish

ODSTRANĚNÍ 
ŠKRÁBANCŮ

VYBLEDNUTÍ 
A DROBNÉ 

VADY

DROBNÉ 
VADY A 

OCHRANA

Veškeré naše RENOVAČNÍ produkty jsou PERMANENTNÍ (neobsahují plnidla). 
Odstraňovač škrábanců G3 Pro Scratch Remover zcela nebo částečně odstraní 
škrábance. V některých případech může dojít ke zmatnění/vyblednutí, které lze napravit 
pomocí přípravku na obnovu barev nebo All-In-One leštidla.
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G3 Pro
Spray Wax

nebo Resin Superwax

G3 Pro 
Glass Cleaner

VÝBĚR 
VOSKU

OKNA A 
ZRCÁTKA

OBNOVENÍ LAKU 
KAROSERIE

OCHRANA EXTERIÉRU,
LESK A ZÁVĚREČNÉ 
ČIŠTĚNÍ



AKTIVNÍ PĚNA G3 PRO
SNOW FOAM
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Aktivní pěna G3 Pro Foam je pH neutrální čisticí prostředek, 
bezpečný pro všechny povrchy a nátěry. Jedná se o ideální volbu 
pro bezdotykové čištění před kompletním čištěném exteriéru. 
Neodstraňuje vosky. Díky vysoké pěnivosti  uvolňuje nečistoty. 
Odstraňuje tak škodlivé částečky snadněji a bezpečněji bez 
kontaktu s povrchem. Použijte ji před ručním mytím s šamponem 

a voskováním.

INSTRUKCE 
1 – Do trysky/tlakové myčky přidejte 30 ml pěny na 120 ml 
vody (celkem 150 ml roztoku; 150 ml stačí pro průměrně velký 
rodinný vůz)
2 – Roztok aplikujte na celé vozidlo a nechte působit, dokud 
pěna nezačne stékat
3 – Poté pěnu opláchněte čistou vodou z hadice nebo trysky/
tlakové myčky

TIP: Pěnu lze použít také jako šampon – odměřte 2 víčka 
šamponu do 15l kbelíku vlažné vody.

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7205-EX 78072764781
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ČISTIČ KOL G3 PRO

WHEEL CLEANER

Čistič kol G3 Pro Wheel Cleaner je bezdotykový čistič vhodný 
pro všechny typy kol, včetně slitinových, ocelových, chro-

mových kol nebo kol s lakovanými či plastovými lemy blatníků. Při 
rozpouštění brzdového prachu a dalších nečistot s obsahem železa 

se aktivuje technologie změny barvy. Čistič nezanechává šmouhy a lze 
jej použít také na karoserii kolem kol. Gelový prostředek navíc lne k 
povrchu, čímž maximalizuje výsledný efekt.

INSTRUKCE 
1 – Před použitím čističe kola opláchněte nejlépe tryskou/tlakovou 

myčkou
2 – Čistič aplikujte v hojném množství. Kola musejí být během 
aplikace chladná na dotek
3 – V případě potřeby odstraňte odolné nečistoty štětcem
4 – Prostředek dále nastříkejte na podběhy kol, nad a za všechna 
kola tak, pro bezpečné odstranění brzdového prachu
5 – Nanesený čistič smyjte dříve, než zaschne (od dvou do pěti 
minut)

UPOZORNĚNÍ: Utěrku z mikrovlákna po použití neperte v pračce.

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7209-EX 78072764782



Šampon G3 Pro Shampoo je vysoce koncentrovaný přípravek s 
velkou pěnivostí, který lze použít na všechny typy povrchů. Tento 
produkt změkčuje a odstraňuje hrubé nečistoty. Povrch zanechává 
bez škrábanců a s vysoce lesklou ochrannou vrstvou.

INSTRUKCE 
1 – Použijte jeden kbelík šamponového roztoku G3 Pro Shampoo 
a jeden kbelík teplé čisté vody

2 – Na jeden šamponový roztok G3 Pro Shampoo použijte 
přibližně 2 víčka přípravku (15l kbelík)
3 – Používejte mycí rukavici a mezi jednotlivými aplikacemi ji 
vždy omyjte v čisté vodě
4 – Povrch po umytí opláchněte od zbylého mýdla, a poté jej 
osušte čistým, suchým ručníkem

POZNÁMKA: Neodstraňuje stávající vrstvy vosku.

ŠAMPON G3 PRO
SHAMPOO
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7252-EX 78072764783



Čistič kůže G3 Pro Leather Cleaner je přípravek s vysokou 
pěnivostí, díky které proniká hluboko do znečištěných míst a 

uvolňuje nečistoty, které lze následně snadno setřít. Zanechává 
přirozený „jako nový“ vzhled a bezpečný, neklouzavý povrch. Lze jej 

použít i na kožený nábytek. Doporučujeme vyzkoušet nejprve na méně 
viditelném místě.

INSTRUKCE 
1 – Přípravek nastříkejte v dostatečném množství na kůži
2 – Měkkým kartáčem nebo houbičkou přípravek napěňte a 

zapracujte do kožených sedadel
3 – Otřete jej čistou a suchou mikroutěrkou a nechte uschnout

TIP: Vyzkoušejte čistič v domácnosti na koženém nábytku.

ČISTIČ KŮŽE G3 PRO
LEATHER CLEANER
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7200-EX 78072764797



Čistič G3 Pro Rapid Detailer představuje jemný čisticí 
prostředek určený k použití mezi jednotlivými mytími, aby se 

zabránilo usazování nečistot do laku. Prostředek odstraňuje lehké 
nečistoty, prach a otisky prstů. Zanechává vysoce lesklý povrch, který 

působí, že je „právě navoskovaný“, aniž by z povrchu odstraňoval dříve 
nanesená leštidla a vosky. Jedná se o bezpečný výrobek určený i pro 
každodenní použití.

INSTRUKCE 
1 – Čistič G3 Pro Rapid Detailer lehce nastříkejte na plochu, kterou 

si přejete vyčistit. Plochu si rozdělte a pracujte po částech
2 – Přípravek rovnoměrně rozetřete čistou suchou utěrkou z 
mikrovlákna 
3 – Plochu okamžitě krouživými pohyby vyleštěte čistým, suchým, 
měkkým hadříkem. Použít můžete také rukavici G3 Pro Deep 
Clean Clay Mitt, abyste odstranili usazené částice nečistot, 
které by mohly časem způsobit zmatnění nebo vyblednutí povrchu

UPOZORNĚNÍ: Během používání udržujte rukavici navlhčenou, 
během skladování naopak čistou a suchou. Po použití opláchněte 

vlažnou vodou.

ČISTIČ G3 PRO
RAPID DETAILER
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7193-EX 78072764773



RUKAVICE G3 PRO
DEEP CLEAN CLAY MITT

Clean Clay Mitt využívá pokročilou technologii gumového 
polymeru, která snadno odstraňuje usazené nečistoty, hmyz, 
dehtové skvrny a látky znečišťující životní prostředí z laku, 
čelního skla a reflektorů.

INSTRUKCE 
1 – Očistěte karoserii šamponem G3 Pro Shampoo
2 – Čistič G3 Pro Rapid Detailer nastříkejte na 
ošetřovanou plochu a na rukavici
3 – Lehce tlačte a jemně přejíždějte po vlhkém povrchu, aniž 
byste jej nechali zaschnout
4 – Otřete zbylý prostředek čistou, suchou utěrkou 
z mikrovlákna nebo měkkého flauše
5 – Před opětovným použitím opláchněte rukavici vodou od 
nashromážděné nečistoty
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7191 78072706632



Čistič G3 Pro Multicleaner je agresivní, avšak stále bezpečný čisticí 
prostředek. Lze jej použít na všechny měkké i tvrdé typy povrchů včetně 

podběhů kol, motorového prostoru, koberců a čalounění. Výrobek 
neobsahuje silikony, nezpůsobuje tedy žádnou změnu barvy gumy, plastů, 

vinylu ani látky. Pro dosažení maximálního efektu jej používejte nezředěný. 
Při použití na lehčí znečištění jej můžete naředit vodou.

INSTRUKCE 
INTERIÉR – Před použitím interiér důkladně vyluxujte
1 – Přípravek nastříkejte na čištěnou oblast

2 – Otřete a odstraňte veškerý zbylý přípravek
EXTERIÉR
1 – Přípravek nastříkejte na čištěnou oblast (nepoužívá se na 
karoserii)
2 – Přípravek zapracujte kartáčem nebo utěrkou z mikrovlákna. 
U silně znečištěných ploch opakujte
3 – Otřete a odstraňte veškerý zbylý přípravek

POZNÁMKA: Multičistič účinně působí na odolné skvrny, 
rozkládá olej a mastnotu. Do motorového prostoru jej naneste 

pomocí rozprašovače nebo tryskou tlakové myčky

MULTIČISTIČ G3 PRO
MULTICLEANER
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7199-EX 78072764774



Tekutý odstraňovač škrábanců G3 Pro Scratch Remover Liquid 
odstraňuje drobné škrábance. Hlubší škrábance částečně zakryje. 
Přípravek je snadno roztíratelný a ideální pro použití na větší 
plochy.

INSTRUKCE 
1 – Ošetřovaný povrch musí být dokonale čistý, suchý a chladný
2 – Vodou navlhčete bílý aplikátor G3 Pro White Applicator 

Waffle Pad
3 – Naneste malé množství přípravku na aplikátor
4 – Vyvíjejte rovnoměrný tlak a přejíždějte přímým pohybem 
zleva doprava a poté nahoru a dolů
5 – Přestaňte, jakmile ostraníte škrábance nebo pokud barva 
začne být matná. NEPANIKAŘTE pokud se povrch zmatní! 
Jednoduše použijte korektor G3 Pro Colour Restorer s 
pomocí čistého aplikátoru G3 Pro Applicator Waffle Pad 
nebo leštěnky G3 Pro All-In-One Polish. K tomuto jevu 
budou náchylnější tmavší laky
6 – Odstraňte zbylý přípravek měkkým, čistým a suchým 

hadříkem

ODSTRAŇOVAČ ŠKRÁBANCŮ G3 PRO
SCRATCH REMOVER
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7164-EX 78072764793



Obnovovač barev G3 Pro Colour Restorer používá vysoce kvalitní 
lehká lešticí abraziva, která trvale odstraňují drobné vady, jako 
jsou drobné škrábance, lehká oxidace, hologramy nebo míza ze 
stromů, které způsobují zmatnění a vyblednutí. Tento produkt 
navrátí barvě její původní vzhled. Nejlepších výsledků dosáhnete, 
když nejprve povrch umyjete šamponem G3 Pro Shampoo. 

Po použití obnovovače barev dokončete ošetření nátěru voskem 
ve spreji G3 Pro Spray Wax nebo supervoskem G3 Pro Resin 

Superwax pro maximální ochranu a lesk.

INSTRUKCE 
1 – Ujistěte se, že povrch je čistý a chladný. Lehce navlhčete 
bílý aplikátor G3 Pro White Applicator Waffle Pad
2 – Naneste malé množství obnovovače barvy G3 Pro 
Colour Restorer na aplikátor 
3 – Vyvíjejte rovnoměrný tlak přímým pohybem zleva 
doprava a poté nahoru a dolů
4 – Opakujte, dokud nedosáhnete vytouženého výsledku
5 – Odstraňte zbylý přípravek měkkým, čistým a suchým 

hadříkem

OBNOVOVAČ BAREV G3 PRO
COLOUR RESTORER
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7195-EX 78072764794



Univerzální leštidlo G3 Pro obnovuje stav mnoha různých povrchů a 
nátěrů včetně barvy, laku, chromu, hliníku a skla. Používejte ručně 
nebo pomocí lešticího stroje k odstranění středních a drobných 
škrábanců, vírů, hologramů, oxidace, vodoznaků a dalších 
nečistot a zanechte vysoce lesklý povrch a hydrofobní vrstvu před 
konečnou ochranou.

INSTRUKCE 
1 – Ujistěte se, že je povrch dokonale čistý, suchý a chladný

2 – Aplikujte na povrch pomocí vlhkého aplikačního polštářku 
G3 Pro White Waffle nebo utěrky z mikrovlákna
3 – Lehce rozetřete po povrchu pohybem tam a zpět, nahoru 
a dolů
4 – Nechte zaschnout
5 – Vyleštěte čistou a suchou utěrkou z mikrovlákna do 
vysokého lesku

POZNÁMKA: Lze nanášet ručně nebo strojově.

LEŠTĚNKA G3 PRO
ALL-IN-ONE POLISH
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7251-EX 78072764796



Impregnace G3 Pro Super Dressing odstraňuje prach, špínu 
a mnoho dalších odolných nečistot. Rychle schne a zanechává 

jemný lesk a dokonalý vzhled. Po vyčištění motoru pěnou G3 Pro 
Snow Foam nebo multičističem G3 Pro Multicleaner lze použít 

impregnaci i na něj. Aplikujte ji pomocí štětce a/nebo čisté suché 
mikroutěrky.

INSTRUKCE 
1 – Nastříkejte přípravek přímo na plochu nebo jej naneste pomocí 
čistého, suchého hadříku

2 – Otřete plochu do sucha a poté ji vyleštěte čistým a suchým 
hadříkem z mikrovlákna, abyste docílili přirozeného vzhledu 
povrchu
3 – Pokud toužíte po vysokém lesku, zajistí jej každá další 
aplikace přípravku 

IMPREGNACE G3 PRO
SUPER DRESSING
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7201-EX 78072764786



Jedná se o odolný oživovač pneumatik, který zanechává vzhled 
„jako nový“ nebo efekt „vysoký lesk”. G3 Pro Tyre Shine Gel 
se snadno nanáší, eliminuje přesah produktu mimo pneumatiky, 
odstraňuje kapky a šmouhy, navíc neobsahuje silikony ani barvy, 
které by mohly bránit dýchání gumy. Zároveň zabraňuje změně 
barvy a předčasnému praskání.

INSTRUKCE 
1 – Pneumatiky musejí být dokonale čisté a pro optimální výsledek 

také suché
2 – Na utěrku z mikrovlákna naneste malé množství přípravku, 
otřete jej na bok pneumatiky a zapracujte do povrchu štětcem
PRO „JAKO NOVÝ“ VZHLED PNEUMATIK
3 – Setřete přípravek ještě před zaschnutím
PRO VZHLED S VYSOKÝM LESKEM
3 – Před jízdou nechte výrobek zcela zaschnout, abyste 
zabránili jeho rozšíření mimo plochu pneumatiky. Pro zvýšení 
lesku aplikujte přípravek vícekrát

TIP: Pro aplikaci nástřikem zřeďte přípravek vodou (poměr 1:1).

LESK NA PNEUMATIKY G3 PRO
TYRE SHINE GEL
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7213-EX 78072764790



Vosk ve spreji G3 Pro Spray Wax zvyšuje lesk povrchu a 
prodlužuje životnost dříve nanesených vosků. Produkt neobsahuje 

silikon, není citlivý na teplotu a obsahuje UV inhibitory. Nezanechává 
skvrny na gumě ani plastech. Přípravek můžete použít na mokré i 

suché laky, gelcoaty nebo lakované povrchy, abyste docílili „právě 
navoskovaného“ vzhledu.

INSTRUKCE 
1 – Ošetřovaný povrch musí být dokonale čistý, suchý a chladný
2 – Přípravek nastříkejte přímo na povrch nebo jej naneste pomocí 

čistého, suchého hadříku z mikrovlákna
3 – Povrch otírejte, dokud přípravek nezmizí
4 – Po zaschnutí znovu podle potřeby naneste další ochranné 
vrstvy a vyleštěte

21
VOSK VE SPREJI G3 PRO

SPRAY WAX

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7211-EX 78072764789



G3 Pro Resin Superwax je ochranný systém sestavený 
z nejkvalitnějších syntetických včelích vosků, montanových 
a parafínových vosků. Je to snadno aplikovatelný koncentrovaný 
vosk s ochranou po dobu až čtyř měsíců a zrcadlově lesklý vzhled. 
Vosk chrání karoserii před poškozením vznikajícím v běžném 
provozu. Jedinečný produkt kombinuje parafínový vosk pro 

roztírání, montanový vosk pro urychlení leštění a syntetický včelí vosk 
pro odolnou ochranu laku.

INSTRUKCE 
1 – Před použitím přípravek důkladně protřepejte a zkontrolujte, 
zda je ošetřovaný povrch dokonale čistý, suchý a chladný
2 – Naneste malé množství vosku na aplikátor G3 Pro 
Black Applicator Waffle Pad
3 – Vyvíjejte rovnoměrný tlak a překrývajícími pohyby 
zapracujte produkt. Vyhněte se přitom plastovým částem
4 – Nechte uschnout a následně vyleštěte do zrcadlového 
lesku měkkým, čistým a suchým hadříkem

22
G3 PRO

RESIN SUPERWAX

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7166-EX 78072764784



Vysoce účinný čisticí prostředek, který odstraňuje nečistoty, špínu 
nebo film vzniklý v běžném provozu, aniž by zanechával šmouhy 

při použití stěračů oken. Dosahuje vynikající čistoty.

INSTRUKCE 
1 – Přípravkem lehce postříkejte všechna okna, boční zrcátka a 
blinkry
2 – Přípravek pak jemně otřete čistým a suchým hadříkem z 
mikrovlákna
3 – Obraťte hadřík na čistou stranu a vyleštěte povrch do sucha

ČISTIČ SKLA G3 PRO
GLASS CLEANER
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VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7202-EX 78072764788



24
LEŠTICÍ KOTOUČE G3 PRO

APPLICATOR WAFFLE PADS

Kotouče snižují vaši námahu při nanášení přípravků a 
zvyšují jejich účinnost při aplikaci dalších produktů G3 Pro. 
Jejich jedinečný povrch minimalizuje plýtvání a garantuje 
dokonalou úpravu povrchu v co nejkratším čase

Bílý leštící kotouč White Applicator Waffle Pad:
Používejte jej navlhčený odstraňovačem škrábanců G3 Pro 
Scratch Remover nebo obnovovačem barev Colour 
Restorer a do povrchu zapracovávejte pohybem tam a 
zpět, s rovnoměrným tlakem.
Černý leštící kotouč Black Applicator Waffle Pad:
Používejte jej s naneseným supervoskem G3 Pro Resin 
Superwax a krouživými pohyby zapracovávejte do povrchu, 
s rovnoměrným tlakem.

Po použití obou kotoučů odstraňte zbylý přípravek a vyleštěte 
povrch suchou čistou utěrkou z mikrovlákna.

UPOZORNĚNÍ: Po použití z leštících kotoučů odstraňte 
nečistoty a zaschlý přípravek. Nikdy kotouče nepoužívejte 
špinavé!

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7167 78072706635
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INTERIÉROVÉ ZNEČIŠTĚNÍ 
V zimním období se častěji znečistí interiér vozidla - znečištěné 
plasty prahů, šmouhy na plastových částech dveří nebo ušpiněné 
sedačky. Multičistič G3 Pro Multicleaner je silný, univerzální 
čisticí prostředek, který účinně působí na látky i tvrdé povrchy. Čistič 
kůže G3 Pro Leather Cleaner proniká hluboko do kožených 
povrchů a pomáhá uvolňovat nečistoty. Impregnace G3 Pro Super 
Dressing působí jako lehký čisticí prostředek na tvrdé povrchy, 
které zároveň obnovuje.

PRŮVODCE PODZIMNÍ A ZIMNÍ 
PÉČÍ O VOZIDLO

Chladné a vlhké podzimní a zimní období může mít na karoserii 
vašeho vozidla velmi neblahý vliv. Zde popisujeme několik 

kroků, které vám pomohou s péčí a ochranou vaší karoserie.

25
PRŮVODCE JARNÍ A LETNÍ 
PÉČÍ O VOZIDLO

Zde je několik kroků, které vám pomohou správně pečvoat o 
povrch a chránit jej v letním období.

PO ZIMĚ 
Mokré a zablácené silnice neprospívají vzhledu vašeho vozu. 
Usazené nečistoty se jen obtížně odstraňují, zároveň vaše vozidlo 
poškozují i při mytí šamponem nebo proudem vody. Sněhová pěna 
G3 Pro Snow Foam je šetrná k povrchům, avšak drsná vůči 
nečistotám. Nečistoty se díky jejímu účinku snadno uvolňují, což 
umožňuje jejich snadné a bezpečné odstranění.
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ZÁŘIVÝ A LESKLÝ 
Po zářivý a leskly vzhled očistěte povrch 
vozidla šamponem G3 Pro Shampoo 
a následně rychle a snadno aplikujte 
G3 Pro Resin Superwax nebo vosk ve 
spreji G3 Pro Spray Wax. Při jarních a 
letních jízdách a výletech bude mít povrch 
profesionální vzhled jako ze showroomu.

VÝSKYT VAD 
Po dlouhé zimě se na laku vašeho vozidla 
mohou objevit škrábance nebo vyblednutí. 
Pomocí produktů řady G3 Pro RESTORE 
si snadno poradíte s lehčími škrábanci, 
mikrokazy, hologramy a zmatněním. Práce 
vynaložená na opravu laku bude mít trvalý 
účinek a vady na laku se ani po několika 
umytích nebo deštivých dnech znovu 
neobjeví.

SKRYTÁ ŠPÍNA 
Štěrk a nečistoty ze silnice mohou 
na povrchu vašeho vozidla zanechat 
mikročástice, na které šampon jednoduše 
nestačí. Tyto částice mohou dlouhodobě 
poškozovat povrch vašeho vozidla a 
způsobit zmatnění, zamlžování, mikrokazy 
a hologramy. Pro jejich odstranění použijte 
rukavici G3 Pro Deep Clean Clay Mitt 
spolu s čističem G3 Pro Rapid Detailer.



27

ODSTRAŇUJE DROBNÉ NEDOKONALOSTI 
PRO ZRCADLOVĚ LESKLÝ POVRCH 

POPIS PRODUKTU
Jemná lešticí pasta G3 Pro D.A. využívá 
exkluzivně vyvinutou abrazivní technologii 
značky Farécla k odstranění drobných 
nedokonalostí a dosažení zrcadlového lesku.

URČENA PRO OBNOVU LAKU, SNADNÉ 
POUŽITÍ, NEPRÁŠÍ 

POPIS PRODUKTU
Lešticí pasta G3 Pro D.A. Cutting Compound je 
účinný tekutý přípravek pro obnovu laku, který využívá 
exkluzivně vyvinutou abrazivní technologii značky 
Farécla k rychlému odstranění povrchových vad.

Pro odstranění nedokonalostí z povrchu 
kotouč připevněte k duální leštičce. Společně 
s brusnou pastou G3 Pro D.A. Cutting 
Compound je kotouč ideální volbou pro použití 
na původní tvrdý lak.

Pro odstranění nedokonalostí z povrchu 
připevněte kotouč k duální nebo rotační leštičce. 
Společně s brusnou pastou G3 Pro D.A. Cutting 
Compound je kotouč ideální volbou pro použití 
na původní nebo renovační lak.

Pro dosažení zrcadlově lesklého povrchu bez 
otisků připevněte kotouč k duální leštičce. 
Společně s leštěnkou G3 Pro D.A. Fine Polish je 
kotouč ideální volbou pro použití na původní nebo 
renovační lak.

LEŠTICÍ PASTA 
G3 PRO D.A. CUTTING
COMPOUND

BRUSNÝ KOTOUČ 
G3 PRO 
FOAM 
CUTTING PAD

BRUSNÝ KOTOUČ 
G3 PRO
MICROFIBRE 
CUTTING PAD

LEŠTICÍ KOTOUČ 
G3 PRO 
FOAM 
POLISHING PAD

JEMNÁ LEŠTĚNKA 
G3 PRO D.A. FINE
POLISH

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
150 mm  7503 78072729807

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
150 mm  7504 78072729808

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7501 78072729802

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
150 mm  7502 78072729804

VELIKOST	 KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č. 
500 ml  7500 78072729773
1 l  7506 78072729809
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ORBITÁLNÍ LEŠTIČKA 
G PLUS DUAL ACTION 
POLISHING MACHINE

Orbitální leštička G Plus Dual Action Polishing Machine 
byla vyvinuta značkou Farécla. Motor s pozvolným 
rozběhem pomáhá snižovat rozstřikování produktu, 
zatímco stabilizace rychlosti garantuje konstantní otáčky 
při použití.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť padne přesně do ruky 
a díky přesnému CNC obrábění, které minimalizuje 
vibrace a s nimi spojenou únavu uživatele, je stroj 
výjimečně dobře vyvážený. 

Patnáctimilimetrový orbit zajišťuje rovnováhu mezi 
rychlostí a vibracemi leštičky. G Plus disponuje roztečí 
větší než mnoho orbitálních leštiček, která umožňuje 
rychlejší korekci barvy. Na rozdíl od jiných leštiček však 
s větší roztečí mnohem méně vibruje.

PATNÁCTIMILIMETROVÁ ORBIT
Vyvážení rychlosti korekce barvy s vibracemi stroje.

PŘESNĚ KONSTRUOVANÉ PROTIZÁVAŽÍ
Minimalizuje vibrace a s nimi spojenou únavu uživatele.

LEHKÁ
Leštička váží pouze 2,6 kg, snižuje tak svalovou únavu uživatele.

UKAZATEL RYCHLOSTI
Umožňuje leštění při doporučené rychlosti (OPM) pro optimální výkon.

UNAŠEČ JE SOUČÁSTÍ LEŠTIČKY
Unašeč s více otvory o průměru 123 mm podporuje proudění vzduchu a 
pomáhá snižovat teplotu povrchu při leštění.

KÓD	FARÉCLA	 OBJ.	Č.  
GPT202 (EU plug) 78072729810
GPT203 (UK plug) 66261133036

15mm  
ORBIT

DUAL 
ACTION

DOBŘE 
VYVÁŽENÁ

2000 - 
4500opm

NÍZKÉ 
VIBRACE

LEHKÁ
(2.6kg)

220 - 240V~ 
(50/60Hz)

5M NAPÁJECÍ 
KABEL



Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Abrasives
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8

www.nortonabrasives.com

www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

www.farecla.com
form# 4178
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