Selected for car lovers

Speciaal voor de echte autoliefhebber heeft Cartec een
selectie gemaakt uit het professionele productassortiment.
Het zijn dé essentiële producten om het interieur en exterieur
van de auto te reinigen, wassen en verfraaien. De producten
staan voor hoge kwaliteit en zijn gebruiksklaar. Maak kennis
met de CARTEC ESSENTIALS producten.

ZICHTBAAR VERSCHIL IN 3 STAPPEN
Cartec staat bekend om zijn hoge kwaliteit
en gebruiksvriendelijke producten. De
Essentials producten omvatten alles wat
u nodig heeft om de auto te laten stralen
in 3 eenvoudige stappen.
STAP 1 - WASSEN EN REINIGEN EXTERIEUR
De auto wassen en vastgehechte oppervlaktevervuiling verwijderen.
STAP 2 - REINIGEN & BESCHERMEN INTERIEUR
Het interieur van de auto reinigen en verfraaien.
STAP 3 - WAX & BESCHERMEN
Het exterieur van de auto waxen en beschermen.
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EXTERIEUR

INTERIEUR

BESCHERMING

Engine Wash • Wheel Wash
Tar Remover • Fallout Remover
Insect Remover • Wash & Wax
Glass Clean & Shine • Exterior
Multi Cleaner

Interior Multi Cleaner
Dashboard Lotion
Glass Clean & Shine
Leather Cream

Easy Wax Polish
Quick Spray Wax
Bumper & Tyre Care
Wash & Wax

ESSENTIALS

ENGINE
WASH*

WHEEL
WASH*

TAR
REMOVER*

EXTERIOR MULTI
CLEANER*

Engine Wash reinigt
op een veilige en
effectieve manier de
motorruimte.
Het oplosmiddelvrije
product verwijdert
moeiteloos olie, vet
en tectyl.

Wheel Wash is een
krachtige zuurvrije
reiniger en verwijdert
moeiteloos remstof
en vuil van sterk
verontreinigde velgen.
Het product geeft
een glanzend schoon
resultaat zonder
borstelen.

Tar Remover ver
wijdert veilig en snel
asfalt, teer en lichte
lijmresten van de
autolak. De krachtige
formule lost snel
opgespatte teer- en
bitumenresten op.

Exterior Multi Cleaner
is het ideale product
om de buitenkant van
de auto te reinigen.
Het product verwijdert
elke vorm van verkeers
vervuiling, zoals straatvuil en olie.

ESSENTIALS

INSECT
REMOVER*

FALLOUT
REMOVER*

WASH
& WAX*

Insect Remover
verwijdert snel en
effectief hardnekkig
vastzittende insectenresten. Het product
is geconcentreerd en
goed schuimend. Dit
zorgt voor een betere
aanhechting en snelle
verwerkingstijd.

Fallout Remover is
een effectief reinigingsmiddel voor het
verwijderen van (vlieg)
roest, metaaldeeltjes
en hardnekkig remstof
van de autolak, velgen
en ramen. De actieve
formule laat het vuil
paars kleuren.

Wash & Wax Shampoo is
een schuimende, reinigende autoshampoo met wax.
De combinatie van wasactieve stoffen zorgt voor
een effectieve reiniging
gecombineerd met hoge
glans en goede bescherming. Na het afspoelen
loopt het water vanwege
de wax eenvoudig van
de auto. Dit versnelt de
droogtijd aanzienlijk.

*Verkrijgbaar in
500 ml flacons
en 5 l jerrycans.

ESSENTIALS

INTERIOR MULTI
CLEANER*

DASHBOARD
LOTION*

GLASS CLEAN
& SHINE*

LEATHER
CREAM

Interior Multi Cleaner is
een reinigingsproduct
geschikt voor de binnenkant van de auto.
Reinigt moeiteloos olie,
vet en sterk vuil op de
stoelbekleding, het
dashboard en de deur
panelen. Interior Multi
Cleaner laat na het
opdrogen geen sporen
of witte resten achter.

Dashboard Lotion is
een ideaal product
voor het vernieuwen
van het interieur van
de auto. Het geeft
aan kunststof, vinyl en
leer weer de originele
uitstraling terug. Dashboard Lotion is niet vet
en geeft een originele
zijdematte glans.

Glass Clean & Shine
geeft een streeploos
resultaat en diepe
glans aan de binnenen de buitenkant
van de autoruit. Het
product reinigt snel
verwijdert moeiteloos
vuil, vet, nicotine en
insecten.

Leather Cream reinigt,
voedt en beschermt
leren stoelen en onderdelen in de auto.
Het product geeft de
originele uitstraling
en soepelheid terug
aan het leer.

ESSENTIALS

EASY WAX
POLISH*

QUICK SPRAY
WAX*

BUMPER &
TYRE CARE*

Easy Wax Polish
is een combinatie
van cleaner en wax,
verwijdert lichte
krassen en maakt
doffe lakken weer als
nieuw. Het product is
zeer gemakkelijk te
verwerken en geeft de
autolak bescherming
en zijn oorspronkelijke
diepe glans terug.

Quick Spray Wax geeft
de lak een perfecte
glans en bescherming.
Het product verwijdert
snel lichte vervuiling
zoals stof en vingerafdrukken en kan bijzonder snel en effectief
aangebracht worden op
zowel lichte als donkere
lakken. Zorgt voor een
mooi waterafstotend
pareleffect.

Bumper & Tyre Care
is een reinigings- en
beschermingsmiddel
voor de kunststof
bumpers, de banden
en alle kunststof
onderdelen aan de
buitenkant van de
auto. Geeft de originele uitstraling terug,
droogt snel en is niet
vet.

*Verkrijgbaar in
500 ml flacons
en 5 l jerrycans.

ESSENTIALS STAPPENPLAN

1. ENGINE WASH

7. WASH & WAX

Reinigt op een veilige en effectieve
manier de motorruimte.

Een schuimende en reinigende
autoshampoo met wax.

2. WHEEL WASH

8. INTERIOR MULTI CLEANER

Verwijdert moeiteloos remstof en vuil
van verontreinigde velgen.

Een effectief reinigingsproduct
voor het interieur.

3. TAR REMOVER
Lost snel opgespatte teer- en
bitumenresten op.
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4. EXTERIOR MULTI CLEANER
Verwijdert elke vorm van
verkeersvervuiling.

5. INSECT REMOVER
Verwijdert snel en effectief hardnekkig
vastzittende insectenresten.

6. FALLOUT REMOVER
Verwijdert effectief ijzerdeeltjes en
vervuiling op velgen, ramen en autolak.
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9. DASHBOARD LOTION

12. EASY WAX POLISH

Geeft interieurdelen zoals kunststof,
leer en vinyl een nieuwe uitstraling.

Geeft de autolak zijn oorspronkelijke
diepe glans terug.

10. GLASS CLEAN & SHINE

13. QUICK SPRAY WAX

Effectieve reiniger voor de binnen- en
de buitenkant van de autoruit.

Snelle wax voor hoge glans, goede
bescherming en een waterafstotend
effect.

11. LEATHER CREAM

14. BUMPER & TYRE CARE

Reinigt, voedt en beschermt leren
stoelen en onderdelen in de auto.

Geeft kunststof onderdelen aan de buitenkant zijn oorspronkelijke kleur terug.
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DE WERELD
VAN CARTEC
Cartec ontwikkelt al ruim 35 jaar reinigings-, beschermings- en polijstproducten
voor auto’s. Gedreven door passie voor innovatie, het streven naar de hoogste
kwaliteit en een persoonlijke service heeft Cartec zich ontwikkeld als een van de
grootste aanbieders van professionele car care producten.
Alle Cartec producten worden ontwikkeld in het
eigen laboratorium en geproduceerd in de moderne
fabriek in Nederland. De producten zijn inmiddels

verkrijgbaar in meer dan vijftig landen. Onze missie is om de best mogelijke car care ervaring aan
te bieden aan iedere eindgebruiker ter wereld.

INGENIOUS

QUALITY & SPEED

…is our mindset. We mix quality
and innovation into ingenious
solutions.

…are necesserary to survive. Efficiency
is the best answer towards the
challenges of constant innovation.

FAMILY

COOPERATION

…is our fundament. We stand
stronger together and together we
build the future.

…is our goal. We believe in win-win
situations and a healthy supply
chain.

Ontdek alle Cartec producten op:

WWW.CARTECWORLD.COM


CARTEC BV - THE NETHERLANDS

CARTEC MISSION

“GIVING PEOPLE ALL
OVER THE WORLD
THE BEST CAR
CARE EXPERIENCE
POSSIBLE.”

Selected for car lovers

Ontdek alle Cartec producten op:

WWW.CARTECWORLD.COM


CARTEC BV - THE NETHERLANDS

