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Alle Cartec producten worden ontwikkeld in het eigen laborato-
rium 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. Wij geloven dat de 
beste car care ervaring tot stand komt wanneer iemand naast 
kwaliteitsproducten, ook de beste service krijgt. Onze basis voor 
een goede samenwerking.

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. 

INGENIEUS 
…is onze manier van denken. Wij mengen 

kwaliteit en innovatie en creëren ingenieuze 
oplossingen. 

KWALITEIT EN SNELHEID
…zijn nodig om te presteren. Efficiëntie is 

het beste antwoord richting de uitdaging van 
constante innovatie. 

FAMILIE
…is ons fundament. Samen staan we sterker 

en samen bouwen we aan de toekomst. 

SAMENWERKING
…is ons doel. Wij geloven in win-win situaties 

en een gezonde keten.

Ontdek alle Cartec producten op:

CARTEC BV  -  THE NETHERLANDS

WWW.CARTEC.NL


http://www.cartec.nl
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“GIVING PEOPLE ALL 
OVER THE WORLD 

THE BEST CAR 
CARE EXPERIENCE 

POSSIBLE.”

CARTEC MISSION
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ONLINE BESTELLEN

De Cartec producten online bestellen? Dat kan! Het complete productoverzicht staat 
namelijk ook op Cartec.nl. Na het aanmaken van een account vind je hier actuele 
prijzen, productinformatie, aanbiedingen en natuurlijk ook de nieuwste Cartec 
producten. Na het plaatsen van de bestelling handelt jouw persoonlijke dealer de 
bestelling verder met je af.
 
Online bestellen kan nu ook via de Cartec app! Hiermee heb je alle producten binnen 
handbereik en bestel je snel en eenvoudig bij jouw persoonlijke Cartec dealer. De app 
is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.cartec.twa&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/cartec-order-tool/id1631311820
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SUPERGUIDE

MENGVERHOUDING
Dit is onze aanbeveling over de 
mengverhouding van het product. De 
hoogste mengverhouding is voldoende voor 
normale vervuiling en is het meest
economisch.  De laagste mengverhouding is 
voor hardnekkige  vervuiling, maar blijft
veilig in gebruik.

INWERKTIJD
De tijd die het product nodig heeft om in te 
werken voordat het oppervlak verder behan-
deld kan worden.

PH
Hiermee vermelden we de pH-waarde van 
het product. Zie pagina 7 voor meer 
infor matie omtrent pH-waarde.

SCHUIM
Dit laat zien of het product laag, middelmatig 
of sterk schuimend is.

SLIJPKRACHT
De  slijpkracht van het polijstproduct. Lage 
slijpkracht is voornamelijk bedoeld voor het 
verwijderen van  hologrammen en fijne 
waskrassen. Met medium slijpkracht wordt 
het verwijderen van krassen en lichte oxida-
tie bedoelt. Met hoge slijpkracht 
bedoelen we het verwijderen van diepe 
 krassen, orange peeling, lopers en zware 
oxidatie. Hetzelfde geldt voor de polijstpads 
en microvezeldoeken.

DUURZAAMHEID
De gemiddelde beschermingsduur van het 
product.

WASSTRAAT
De producten zijn geschikt voor een roll-over 
wasstraat en een kettingbaan wasstraat.

6
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PH-WAARDE

De pH is een waarde op een schaal 
tussen de 0 en 14 en geeft aan of een 
product zuur, neutraal of alkalisch is. Een 
sterk zuur product heeft een waarde van 
0 en wordt bijvoorbeeld gebruikt om kalk- 
en vliegroestvorming te verwijderen. pH-
neutrale producten hebben een waarde 
van 7. Een sterk alkalisch product heeft 
een pH-waarde van 14. Deze producten 
zijn zeer geschikt om vet, olie en 
(straat)vuil te verwijderen. 

PH-WAARDE 0 TOT 3
Een sterk zuur product heeft een lage pH-
waarde tussen de 0 en 3. Deze producten 
zijn geschikt voor het verwijderen van 
vliegroest en vorming van kalk. Ook 
kunnen deze producten gebruikt worden 
om de laatste extreme vervuiling te 
verwijderen. Wees voorzichtig tijdens 
het gebruik van sterk zure producten. 
Gevoelige delen van een auto, zoals 
lijsten en chromen delen, kunnen bij 
verkeerd gebruik beschadigd raken. 
Gebruik deze producten daarom altijd 
volgens de instructies en spoel vervolgens 
goed na met water. Een voorbeeld van 
zo’n product is Acid Clean met een pH-
waarde van 1.

Ook bijvoorbeeld maagzuur, citroensap, 
cola en azijnzuur vallen in dit pH bereik.

PH-WAARDE 3 TOT 6
Een licht zuur product heeft een pH-
waarde tussen de 3 en 6. Hier bevinden 
zich met name wax gebaseerde producten 
zoals Splash Shampoo en Royal Shield. 
De licht zure omgeving zorgt ervoor dat 
de waxen goed opgelost blijven in water, 
waardoor de stabiliteit verbetert en de 
duurzaamheid van dit product omhoog 
gaat.

Ook bijvoorbeeld sinaasappelsap, 
yoghurt, bier en koffie vallen in dit pH 
bereik.

PH-WAARDE 6 TOT 8
De neutrale producten hebben een 
pH-waarde tussen de 6 en 8. Dit zijn de 
gewone milde autoshampoos zonder wax. 
Deze producten worden gebruikt voor het 
eenvoudig wassen van oppervlakken en 
zijn heel veilig in gebruik. Iron Wash is een 
bijzonder product omdat het met een pH-
waarde van 7 als neutraal en dus veilig 
bestempeld mag worden, maar ondanks 
dit neutrale karakter zeer effectief werkt 
op vliegroest.

Bijvoorbeeld melk en schoon water 
vallen ook in dit pH bereik.

PH-WAARDE 8 TOT 11
Een licht alkalisch product heeft een 
pH-waarde tussen de 8 en 11. Dit zijn 

reinigende producten die enerzijds veilig 
moeten werken maar anderzijds ook goed 
straatvuil of vetten op moeten lossen. 
Een voorbeeld van zo’n product is Glass 
Cleaner met een pH-waarde van 9.

Ook bijvoorbeeld zeepbonen en 
handzeep vallen in dit pH bereik.

PH-WAARDE 11 T0T 14
Een sterk alkalisch product heeft een 
pH-waarde tussen de 11 en 14. Deze 
producten kunnen agressief, maar ook 
zeer geschikt zijn voor het verwijderen van 
olie, vet en verkeersvuil. De producten 
werken snel en effectief, maar in geval 
van verkeerd gebruik kunnen kwetsbare 
delen van de auto beschadigen. Gebruik 
deze producten daarom altijd volgens de 
instructies en spoel vervolgens goed na 
met water. Bijvoorbeeld Wheel Cleaner en 
Royal Forte vallen binnen dit bereik met 
een pH-waarde van 13. 

Ook bijvoorbeeld chloor en bijtende soda 
vallen in dit pH bereik.

pH waarde

1 95 133 1172 106 144 128
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Cartec levert een uitgebreid assortiment professionele 
onderhoudsproducten voor het reinigen en verfraaien van het exterieur  

en interieur van auto’s. Om sneller en effectiever te kunnen werken  
is er een selectie van de beste producten gemaakt, verwerkt in een  

simpel stappensysteem en een handig opbergrek. Maak kennis  
met COLORLINE.

REINIGING EN 
ONDERHOUD

https://cartecworld.com/nl/producten/reiniging-en-onderhoud/
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PRODUCTNAAM BESCHRIJVING REINIGINGS
EFFECT

OLIE / 
VET

ASFALT / 
TEER

VLIEG
ROEST

LIJM
RESTEN HARS INSECTEN SILICONEN KALK

Engine Cleaner 
MV40 Ontvetter ••••• ••••• • ••• ••• ••

Wheel Cleaner Ontvetter ••••• ••••• •••• •••

All	Purpose	
Cleaner Ontvetter ••• •••• •••• •••• •

Twister	Comfort Ontvetter •••• ••• • •• ••• •

Truck Foam  
XR-500 Ontvetter •••• •••• • • ••• •••

Cherry	Wash Shampoo ••• •• •• •

Splash	 
Shampoo

Was  
Shampoo ••• • •

Iron	Wash Speciale  
producten ••••• ••• ••••• •• ••

Tar & Glue 
Remover Teer en asfalt ••• ••• ••••• ••••• •••

Prewash	
XR2000 Ontvetter ••••• •••• •••• ••• ••

Acid Clean Zuur •••• ••• ••••• ••••

Floor Cleaner Ontvetter •••• ••••• ••

Royal Wheel Ontvetter ••••• •••• •••• •••

Royal Forte Ontvetter ••••• •••• • •••• ••• ••

Royal Foam Shampoo ••• •• • •

Royal Clean Shampoo ••• • • • •

REINIGING EN ONDERHOUD
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REINIGING EN ONDERHOUD

COLORLINE

ENGINE CLEANER MV40
De meest effectieve reiniger voor onder de 
motorkap. Dit oplosmiddelvrije product verwijdert 
dankzij de intensieve inwerktijd moeiteloos 
verontreinigingen als olie, vet en tectyl. 

Puur 1:3 12,95 min. Middel

Puur 13,22 min.

WHEEL CLEANER 
De zuurvrije Wheel Cleaner is hét product om te 
gebruiken voor het grondig reinigen van de velgen. 
Hardnekkige remstof van stalen en aluminium 
velgen worden door de sterke reinigingskracht snel 
verwijderd.

TAR & GLUE REMOVER 
Opgespatte teer- en bitumenresten die aan de auto 
zijn blijven plakken worden snel en gemakkelijk 
verwijderd met dit speciaal daarvoor ontwikkelde 
product. Een onmisbaar product voor grondige 
reiniging van de auto.

Puur 1-3 min.

ALL PURPOSE CLEANER 
Deze reiniger kan voor veel toepassingen worden 
gebruikt. Verwijdert eenvoudig nicotineaanslag, 
 vliegen, boomhars, olie, vet en sterk vuil. 
All Purpose Cleaner kan ingezet worden als een 
voorreiniger. 

Puur 1:10 12,91-5 min. Middel

ART. CODE INHOUD

12201/10 10 liter

12201/20 20 liter

12201/60 60 liter

12201/200 200 liter

12201/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1227/1 6x1 liter

1227/10 10 liter

1227/20 20 liter

1227/60 60 liter

1227/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1203/10 10 liter

1203/20 20 liter

1203/60 60 liter

1203/200 200 liter

1203/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1228/10 10 liter

1228/20 20 liter

1228/60 60 liter

1228/200 200 liter

1228/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/engine-cleaner-mv40-29
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/wheel-cleaner-27
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/tar-glue-remover-28
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/all-purpose-cleaner-18
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REINIGING EN ONDERHOUD

COLORLINE

SPLASH SHAMPOO
Een schuimende, reinigende autoshampoo met 
wax. Een speciale combinatie van wasactieve 
stoffen die zorgt voor een goede reiniging. Geeft 
na het afspoelen met water een diepglanzend 
en waterafstotend resultaat waardoor de auto 
nauwelijks nog gezeemd hoeft te worden.

1:80 5,4 Middel

INTERIOR CLEANER 
Interior Cleaner is een sterk geconcentreerd 
product voor het reinigen van de binnenkant 
van de auto. Interieur wat te maken heeft met 
verontreinigingen als olie, nicotineaanslag en 
vet kan weer compleet gereinigd worden met dit 
product.

Puur 1:10 111-3 min. Middel

DASH FRESH
Een interieurlotion die alle kunststof delen weer 
een nieuw uiterlijk geeft. Laat een vetvrij en 
zijdeglans resultaat achter met een aangename 
geur. 

Puur 1 min. Tot 6 
maanden

Tot 6 
maanden

DASH FRESH (SILICONE FREE)
Een interieurlotion die alle kunststof delen weer 
een nieuw uiterlijk geeft. Laat een vetvrij en 
zijdeglans resultaat achter met een aangename 
geur. Dit product is siliconenvrij.

Puur 1 min.

7

7,1

ART. CODE INHOUD

12121/10 10 liter

12121/20 20 liter

12121/60 60 liter

12121/200 200 liter

12121/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1205/10 10 liter

1205/20 20 liter

1205/60 60 liter

1205/200 200 liter

1205/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1103/10 10 liter

1103/20 20 liter

1103/60 60 liter

1103/200 200 liter

1103/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1603/1 6x1 liter

1603/10 10 liter

1603/20 20 liter

1603/60 60 liter

1603/200 200 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/splash-shampoo-25
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/interior-cleaner-20
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/dash-fresh-12
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/dash-fresh-silicone-free-60
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REINIGING EN ONDERHOUD

COLORLINE

PERFECT POLISH 
Het perfecte product om doffe lakken weer een 
nieuw uiterlijk te geven. Deze combinatie van 
polish en wax geeft een langdurige bescherming 
en een diepglanzend resultaat. 

Fijn Tot 3 
maanden

710 min.

FAST GLAZE 
Dit product voorziet nieuwe en gepolijste lakken 
weer van een diepe en egale glans. Fast Glaze 
werkt snel, effectief en is makkelijk te gebruiken. 
Een ideaal product om de auto in perfecte 
showroomstaat te krijgen.  

Puur 5 Tot 3 
maanden

VINYL 
Een dressing die de kunststof delen, bumpers en 
banden weer een nieuwe en originele uitstraling 
geeft. Vinyl heeft zowel een reinigende als 
beschermende werking. 

Puur 1 min. Tot 3 
maanden

GLASS CLEANER 
Het ideale product voor het reinigen en ontvetten 
van ramen en spiegels. Te gebruiken op zowel de 
binnen- als buitenkant van de ramen.  

Puur 9,5 Laag

ART. CODE INHOUD

1005/1 6x1 liter

1005/10 10 liter

ART. CODE INHOUD

1011/1/W 6x1 liter

1011/10 10 liter

1011/20 20 liter

1011/60 60 liter

1011/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1105/10 10 liter

1105/20 20 liter

1105/60 60 liter

1105/200 200 liter

1105/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1211/10 10 liter

1211/20 20 liter

1211/60 60 liter

1211/200 200 liter

1211/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/glass-cleaner-24
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/perfect-polish-3
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/fast-glaze-7
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/vinyl-13
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MOTOR FRESH 
Motor Fresh is een innovatief en oplosmiddelvrij 
product dat de kunststof- en rubber delen in de 
motorruimte weer een natuurlijk en fraai uiterlijk 
geven. Motor Fresh is zeer eenvoudig in gebruik. 

Puur 720 - 30
min.

Tot 6 
maanden

REINIGING EN ONDERHOUD

COLORLINE

IRON WASH
Kleine metaaldeeltjes, zoals vliegroest, kunnen 
vast gaan zitten op de lak of de velgen van een 
auto. Iron Wash reageert met deze deeltjes, 
waardoor er een paars ‘bloedend’ effect ontstaat 
en de metaaldeeltjes oplossen. Dit pH-neutrale 
product reinigt ook hardnekkige remstof waardoor 
het uitstekend gebruikt kan worden als een 
velgenreiniger. 

Puur Op velgen
1 min.

Op lak
5-15 min.

6,3 Hoog

VINYL (SILICONE FREE)
Een dressing die de kunststof delen, bumpers en 
banden weer een nieuwe en originele uitstraling 
geeft. Vinyl heeft zowel een reinigende als 
beschermende werking. Dit product is siliconenvrij.

Puur 1 min. Tot 3 
maanden

MOTOR FRESH (SILICONE FREE)
Motor Fresh is een innovatief en oplosmiddelvrij 
product dat de kunststof- en rubber delen in de 
motorruimte weer een natuurlijk en fraai uiterlijk 
geeft. Motor Fresh is zeer eenvoudig in gebruik. Dit 
product is siliconenvrij.

Puur 7,520 - 30 
min.

Tot 6 
maanden

ART. CODE INHOUD

1101/10 10 liter

1101/20 20 liter

1101/60 60 liter

1101/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1804/1/W 6x1 liter

1804/10 10 liter

1804/20 20 liter

1804/60 60 liter

1804/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1605/1 6x1 liter

1605/10 10 liter

1605/20 20 liter

1605/60 60 liter

1605/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1601/1 6x1 liter

1601/10 10 liter

1601/20 20 liter

1601/60 60 liter

1601/200 200 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/vinyl-silicone-free-61
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/motor-fresh-11
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/motor-fresh-silicone-free-59
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/iron-wash-62
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REINIGING EN ONDERHOUD

COLORLINE

COLORLINE STARTPAKKET
Het Colorline startpakket bestaat uit een twaalftal 
producten voorzien van een kleurcode waarmee 
snel en efficiënt iedere auto in nieuwstaat 
gebracht kan worden. Deze producten zijn 
nauwkeurig geselecteerd uit het ruime aanbod 
van Cartec producten en bevat de bestverkochte 
producten. Het pakket bevat een handig Colorline 
wandhouder waarmee de werkplaats overzichtelijk 
en opgeruimd blijft. Van het reinigen tot het 
verzorgen van de auto, het Colorline startpakket 
bevat de producten die nodig zijn. 

VATENREK INCL. COLORLINE 
Colorline is een selectie van de bestverkochte 
reinigings- en onderhoudsproducten van Cartec. 
Deze selectie is inclusief het handige vatenrek 
waarmee 5, 10 en 20 liter vaten opgeslagen en 
werkflessen eenvoudig bijgevuld kunnen worden. 
Vraag bij de verkoper naar de exacte inhoud.

VATENREK INCL. COLORLINE 
(SILICONE FREE)
Colorline siliconenvrij is een selectie van de 
bestverkochte reinigings- en onderhoudsproducten 
van Cartec in siliconenvrije uitvoering. Deze 
selectie is inclusief het handige vatenrek waarmee 
5, 10 en 20 liter vaten opgeslagen en werkflessen 
eenvoudig bijgevuld kunnen worden. Vraag bij de 
verkoper naar de exacte inhoud.

TWISTER COMFORT
Een sterk geconcentreerd reinigingsproduct. Het 
product verwijdert snel en grondig het verkeersvuil 
van auto’s en vrachtwagens, chassis en 
dekzeilen. Twister Comfort is ook een uitstekende 
voorreiniger, omdat het veilig is voor gebruik op 
aluminium en chroom. 

1:10 - 
1:30

12,9 Hoog2 min.

ART. CODE INHOUD

3047/S 1 stuk

ART. CODE INHOUD

1501/S Siliconen

1501/B Siliconenvrij

ART. CODE INHOUD

3047/B 1 stuk

ART. CODE INHOUD

1407/10 10 liter

1407/20 20 liter

1407/60 60 liter

1407/200 200 liter

1407/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/twister-comfort-39
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/colorline-startpakket-40
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/actie-vatenrek-incl-colorline-starterspakket-compleet-175
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/actie-vatenrek-incl-colorline-starterspakket-compleet-175
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REINIGING EN ONDERHOUD

COLORLINE

VATENREK POEDERCOAT
Een compleet kantelrek dat gebruikt wordt om de 
werkflacon bij te vullen. Het vatenrek biedt ruimte 
aan 11 verschillende producten; 5 x 20 liter en 
6 x 10 liter. Ideaal voor het Colorline systeem. 
Het vatenrek is modulair. Dit item is exclusief 
producten.

COLORLINE WANDHOUDER 500ML 
De Colorline wandhouder is speciaal ontwikkeld 
voor de Colorline werkflacon van 500ml. 
Dit systeem zorgt voor een opgeruimde en 
systematisch ingerichte werkplek.

POLIJSTPADHOUDER KLIKREK
Een plastic wandmodel geschikt voor de opslag 
van polijstsponzen.

ART. CODE INHOUD

3037/7 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3047/01 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3037/2 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/vatenrek-poedercoat-6-x-10ltr5-x-20ltr-173
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/klikrek-cartec-500ml-3358
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/polijstpadhouder-klikrek-cartec-3451
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REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR REINIGEN

ENGINE CLEANER MV40
De meest effectieve reiniger voor onder de 
motorkap. Dit oplosmiddelvrije product verwijdert 
dankzij de intensieve inwerktijd moeiteloos 
verontreinigingen als olie, vet en tectyl. 

Puur 1:3 12,95 min. Middel

WHEEL CLEANER
De zuurvrije Wheel Cleaner is hét product om te 
gebruiken voor het grondig reinigen van de velgen. 
Hardnekkige remstof van stalen en aluminium 
velgen worden door de sterke reinigingskracht snel 
verwijderd.

Puur 13,22 min.

IRON WASH
Kleine metaaldeeltjes, zoals vliegroest, kunnen 
vast gaan zitten op de lak of de velgen van een 
auto. Iron Wash reageert met deze deeltjes, 
waardoor er een paars ‘bloedend’ effect ontstaat 
en de metaaldeeltjes oplossen. Dit pH-neutrale 
product reinigt ook hardnekkige remstof waardoor 
het uitstekend gebruikt kan worden als een 
velgenreiniger. 

Puur Op velgen
1 min.

Op lak
5-15 min.

6,3 Hoog

TWISTER COMFORT
Een sterk geconcentreerd reinigingsproduct. Het 
product verwijdert snel en grondig het verkeersvuil 
van auto’s en vrachtwagens, chassis en 
dekzeilen. Twister Comfort is ook een uitstekende 
voorreiniger omdat het veilig is voor gebruik op 
aluminium en chroom. 

1:10 - 
1:30

12,9 Hoog2 min.

ART. CODE INHOUD

1228/10 10 liter

1228/20 20 liter

1228/60 60 liter

1228/200 200 liter

1228/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

12201/10 10 liter

12201/20 20 liter

12201/60 60 liter

12201/200 200 liter

12201/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1804/1 6x1 liter

1804/10 10 liter

1804/20 20 liter

1804/60 60 liter

1804/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1407/10 10 liter

1407/20 20 liter

1407/60 60 liter

1407/200 200 liter

1407/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/engine-cleaner-mv40-29
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/wheel-cleaner-27
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/iron-wash-62
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/twister-comfort-39
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REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR REINIGEN

INSECT CLEANER
De krachtige Insect Cleaner is een reiniger 
speciaal ontwikkeld voor de verwijdering 
van insecten. Insect Cleaner is een hoog 
geconcentreerd en goed schuimend product. 
Dit zorgt voor een betere aanhechting en 
verwerkingstijd. Het product is niet agressief, 
waardoor het bij voorgeschreven behandeling ook 
veilig te gebruiken is op aluminium en chroom. 

1:5 - 1:25 11,5 Hoog2 min.

ACID CLEAN
Acid Clean is een sterk geconcentreerde zure  
reiniger voor het effectief verwijderen van 
hardnekkige vervuiling op velgen en wieldoppen.

Puur - 1:5 1 Hoog1-2 min.

TAR & GLUE REMOVER 
Opgespatte teer- en bitumenresten die aan de auto 
zijn blijven plakken worden snel en gemakkelijk 
verwijderd met dit speciaal daarvoor ontworpen 
product. Een onmisbaar product voor grondige 
reiniging van de auto.

Puur 1-3 min.

SPLASH SHAMPOO
Een schuimende en reinigende autoshampoo 
met wax. Een speciale combinatie van wasactieve 
stoffen die zorgt voor een goede reiniging. Geeft 
na het afspoelen met water een diepglanzend 
en waterafstotend resultaat, waardoor de auto 
nauwelijks nog gezeemd hoeft te worden.

1:80 5,4 Middel

ART. CODE INHOUD

1805/10 10 liter

1805/20 20 liter

1805/60 60 liter

1805/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1227/10 10 liter

1227/20 20 liter

1227/60 60 liter

1227/200 200 liter

1227/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

12121/10 10 liter

12121/20 20 liter

12121/60 60 liter

12121/200 200 liter

12121/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1206/10 10 liter

1206/20 20 liter

1206/60 60 liter

1206/200 200 liter

1206/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/insect-cleaner-21
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/acid-clean-63
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/tar-glue-remover-28
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/splash-shampoo-25
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REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR REINIGEN
CHERRY WASH
Cherry Wash is een hoog schuimende en sterk 
geconcentreerde autoshampoo. De shampoo 
is speciaal ontwikkeld voor het wassen met 
de hand of schuimlans. De hoogwaardige 
wasactieve grondstoffen zorgen voor een zeer 
goede reiniging en een optimaal gebruik van de 
autospons. Daarnaast is de shampoo aangenaam 
geparfumeerd wat een prettige geur geeft tijdens 
het wassen.

1:50 7,1 Hoog

TRUCK FOAM XR-500
Krachtige reiniger voor het verwijderen van sterke 
verontreinigingen en verkeersvuil van auto’s, 
vrachtwagens en dekzeilen. Droogt vlekkeloos op. 
Wordt ook gebruikt als krachtige oplosser van vet 
en olie in de werkplaats.  

1:20 12,9 Hoog2 min.

GLASS CLEANER 
Het ideale product voor het reinigen en ontvetten 
van ramen en spiegels. Te gebruiken op zowel de 
binnen- als buitenkant van de ramen.  

Puur 9.5 Laag

PREWASH XR2000
Prewash XR2000 is een sterke alkalische 
voorreiniger. Het is zeer geschikt voor het 
verwijderen van hardnekkig vuil en insecten. 
Bovendien geeft Prewash XR2000 ook goed 
schuim bij het wassen. De voorreiniger heeft een 
korte inwerktijd en in de meeste gevallen is er 
geen borstel nodig bij het wassen. 

1:10 - 1:30 12,8

ART. CODE INHOUD

1208/10 10 liter

1208/20 20 liter

1208/60 60 liter

1208/200 200 liter

1208/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1216/10 10 liter

1216/20 20 liter

1216/60 60 liter

1216/200 200 liter

1216/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1211/10 10 liter

1211/20 20 liter

1211/60 60 liter

1211/200 200 liter

1211/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1218/10 10 liter

1218/20 20 liter

1218/60 60 liter

1218/200 200 liter

1218/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/cherry-wash-22
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/prewash-xr2000-3339
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/truck-foam-xr-500-26
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/glass-cleaner-24
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REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR REINIGEN

GLASFOAM
Sterk schuimende reiniger voor het reinigen van 
autoruiten.

CLAY PAD CARTEC
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van vlieg-
roest, verfspetters, teerspetters, stof en spoorslag 
op autolakken. Zowel machinaal (excentrisch) 
als handmatig te gebruiken. De clay pad is 
verkrijgbaar in twee soorten: geel medium voor 
grove vervuiling, blauw fijn voor lichte vervuiling.  

CLAY PAD HOUDER
Een houder voor het handmatig gebruiken van de 
clay pad.

GLASS CLEANER PLUS
Extra geconcentreerde glasreiniger die streeploos 
opdroogt. Geeft ruiten een diepe glans. Optimaal 
product om snel en gemakkelijk ruiten te reinigen. 
Verwijdert vuil, vet, nicotine aanslag en insecten. 
Tevens geschikt voor industrieel en huishoudelijk 
gebruik. Te gebruiken op zowel de binnen- als 
buitenkant van de ramen.  

Puur 10,8 Laag

ART. CODE INHOUD

2035/05 12x500 ml

ART. CODE INHOUD

3041/20 Geel Medium 1 stuk

3041/21 Blauw Fijn 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3041/8 1 stuk

ART. CODE INHOUD

1210/10 10 liter

1210/20 20 liter

1210/60 60 liter

1210/200 200 liter

1210/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/glass-cleaner-plus-23
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/glasfoam-spray-83-83
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/clay-pad-cartec-164
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/claypadhouder-168
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REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR REINIGEN

CLAY DOEK CARTEC
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van 
vliegroest, verfspetters, teerspetters, stof en 
spoorslag op autolakken. Afmeting: 40x40 cm. 
De clay doek is verkrijgbaar in twee soorten: geel 
medium voor grove vervuiling, blauw fijn voor lichte 
vervuiling. 

CLAY HANDSCHOEN CARTEC
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van  
vliegroest, verfspetters, teerspetters, stof en 
spoorslag op autolakken. De clay handschoen is 
verkrijgbaar in twee soorten: geel medium voor 
grove vervuiling, blauw fijn voor lichte vervuiling.

LAKGUM FIJN/BLAUW 200 GRAM (INCL. 
100 ML CLAY GRIP)
Lakgum 200 gram voor het verwijderen van 
spuitnevel, boomhars en teervlekken. Lage 
agressiviteit. Wordt geleverd inclusief 100ml 
Clay Grip.

LAKGUM GROF/ROOD 200 GRAM (INCL. 
100 ML CLAY GRIP)
Lakgum 200 gram voor het verwijderen van 
spuitnevel, boomhars en teervlekken. Hoge 
agressiviteit. Wordt geleverd inclusief 100ml 
Clay Grip.

ART. CODE INHOUD

3041/22 Geel Medium 1 stuk

3041/23 Blauw Fijn 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3041/24 Geel Medium 1 stuk

3041/25 Blauw Fijn 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3041/3 6 stuks

3041/3 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3041/2 6 stuks

3041/2 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/clay-doek-cartec-165
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/clay-handschoen-cartec-166
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/lakgum-fijnblauw-incl-clay-grip-200gr-167-167
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/lakgum-grofrood-incl-clay-grip-200gr-163-163
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REINIGING EN ONDERHOUD

INTERIEUR REINIGEN

INTERIOR CLEANER 
Interior Cleaner is een sterk geconcentreerd 
reinigingsproduct voor het reinigen van de 
binnenkant van de auto. Interieur wat te 
maken heeft met verontreinigingen als olie, 
nicotineaanslag en vet kan weer compleet 
gereinigd worden met dit product.

Puur 1:10 111-3 min. Middel

ALL PURPOSE CLEANER 
Deze reiniger kan voor veel toepassingen worden 
gebruikt. Verwijdert simpel nicotineaanslag, 
 vliegen, boomhars, olie, vet en sterk vuil. Binnen 
 Colorline wordt All Purpose Cleaner kan ingezet 
worden als een voorreiniger. 

Puur 1:10 12,91-5 min. Middel

1:3 - 1:10 12,95 min. Laag

TEXTILE CLEANER
Textile Cleaner is een sterk geconcentreerd 
reinigingsproduct voor textiel. Het verwijdert 
olie, vet, nicotineaanslag en ander sterk vuil van 
bijvoorbeeld autostoelbekleding, automatten en 
tapijt. Dankzij een speciaal polymeer laat 
Textile Cleaner een vezel verstevigende 
beschermlaag achter. Hierdoor ziet het gereinigde 
oppervlak er weer als nieuw uit en blijft het langer 
schoon.

BEKLEDINGSREINIGER 
Sterk schuimende reiniger. Speciaal ontwikkeld 
voor het verwijderen van hardnekkig vuil op 
autobekleding.

ART. CODE INHOUD

1205/10 10 liter

1205/20 20 liter

1205/60 60 liter

1205/200 200 liter

1205/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1203/10 10 liter

1203/20 20 liter

1203/60 60 liter

1203/200 200 liter

1203/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1204/1/W 6x1 liter

1204/10 10 liter

1204/20 20 liter

1204/60 60 liter

1204/200 200 liter

1204/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

2063/05 12x500 ml

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/interior-cleaner-20
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/all-purpose-cleaner-18
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-reinigen/textile-cleaner-19
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-reinigen/upholstery-cleaner-88-88
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REINIGING EN ONDERHOUD

INTERIEUR REINIGEN

GLASS CLEANER PLUS
Extra geconcentreerde glasreiniger die streeploos 
opdroogt. Geeft ruiten een diepe glans. Optimaal 
product om snel en gemakkelijk ruiten mee schoon 
te maken. Verwijdert vuil, vet, nicotine aanslag 
en insecten. Tevens geschikt voor industrieel en 
huishoudelijk gebruik. Te gebruiken op zowel de 
binnen- als buitenkant van de ramen. 

Puur 10,8 Laag

GLASFOAM
Sterk schuimende reiniger voor het reinigen van 
autoruiten.

CARTEC FRESH OZONE GENERATOR
De Cartec Fresh Ozone Generator is ontworpen 
om geuren te verwijderen. Het toestel is uitgerust 
met een timer die de behandeltijd limiteert tot 
maximaal 3 uur en zorgt dat het toestel wordt 
uitgeschakeld. De Cartec Fresh Ozone Generator 
is een compact model en gemakkelijk in gebruik. 
Tijdens behandeltijd kan de ruimte niet worden 
betreden.

GLASS CLEANER 
Het ideale product voor het reinigen en ontvetten 
van ramen en spiegels. Te gebruiken op zowel de 
binnen- als buitenkant van de ramen.  

Puur 9,5 Laag

ART. CODE INHOUD

1211/10 10 liter

1211/20 20 liter

1211/60 60 liter

1211/200 200 liter

1211/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1210/10 10 liter

1210/20 20 liter

1210/60 60 liter

1210/200 200 liter

1210/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

2035/05 12x500 ml

ART. CODE INHOUD

3106/33 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/glass-cleaner-24
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/glass-cleaner-plus-23
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-reinigen/glasfoam-spray-83-83
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-reinigen/cartec-fresh-ozone-generator-3294
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REINIGING EN ONDERHOUD

INTERIEUR VERZORGEN

LEATHER CARE 
Leather Care reinigt en beschermt leer en herstelt 
het satijnen aspect van origineel leer. Het leer 
krijgt na behandeling met dit product zijn originele 
glans en soepelheid weer terug. Kan gebruikt 
worden op alle leersoorten. Laat tevens een 
aangename geur achter.

Puur Tot 3 
maanden

DASH FRESH (SILICONE FREE)
Een interieurlotion die alle kunststof delen weer 
een nieuw uiterlijk geeft. Laat een vetvrij en 
zijdeglans resultaat achter met een aangename 
geur. Dit product is siliconenvrij.

TEXTILE PROTECTOR
Beschermt gereinigde bekleding tegen vervuiling 
en vlekken. De Textile Protector beschermt tegen 
vervuiling op basis van water, vet en olie.
Textile Protector verbetert de glans en kleur en 
herstelt de waterafstotende eigenschap van textiel. 
Het product kan ook toegepast worden op leer en 
cabrioletkappen.

Puur Tot 12 
maanden

DASH FRESH
Een interieurlotion die alle kunststof delen weer 
een nieuw uiterlijk geeft. Laat een vetvrij en 
zijdeglans resultaat achter met een aangename 
geur. 

Puur

Puur

1 min.

1 min.

Tot 6 
maanden

Tot 6 
maanden

7

7,1

3,2

7,1

ART. CODE INHOUD

1128/1/W 6x1 liter

1128/5 5 liter

1128/10 10 liter

1128/20 20 liter

ART. CODE INHOUD

1103/10 10 liter

1103/20 20 liter

1103/60 60 liter

1103/200 200 liter

1103/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1603/1 6x1 liter

1603/10 10 liter

1603/20 20 liter

1603/60 60 liter

1603/200 200 liter

1603/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

11211/1 1 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/dash-fresh-12
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/dash-fresh-silicone-free-60
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/textile-protector-16
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/leather-care-14
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REINIGING EN ONDERHOUD

INTERIEUR VERZORGEN

CARFUM LAVENDER
Carfum Lavender is een sterk geconcentreerde 
luchtverfrisser, welke een aangename lavendel 
geur verspreidt. Onaangename geuren worden 
verdrongen en vervangen door een frisse geur. 

Puur

CARFUM SPRING
Carfum Spring is een sterk geconcentreerde 
luchtverfrisser, welke een aangename geur 
verspreidt die doet denken aan de lente. 
Onaangename geuren worden verdrongen en 
vervangen door een frisse geur. 

Puur

CARFUM BEACH
Carfum Beach is een sterk geconcentreerde 
luchtverfrisser, welke een aangename geur 
verspreidt die doet denken aan het strand. 
Onaangename geuren worden verdrongen en 
vervangen door een frisse geur. 

Puur

CARFUM LEATHER
Carfum Leather is een sterk geconcentreerde 
luchtverfrisser, welke een aangename leer 
geur verspreidt. Onaangename geuren worden 
verdrongen en vervangen door een frisse geur. 

Puur

ART. CODE INHOUD

1300/02 24x200 ml

1300/1/W 6x1 liter

1300/5 5 liter

1300/10 10 liter

1300/20 20 liter

ART. CODE INHOUD

1301/02 24x200 ml

1301/1/W 6x1 liter

1301/5 5 liter

1301/10 10 liter

1301/20 20 liter

ART. CODE INHOUD

1302/02 24x200 ml

1302/1/W 6x1 liter

1302/5 5 liter

1302/10 10 liter

1302/20 20 liter

ART. CODE INHOUD

1303/02 24x200 ml

1303/1/W 6x1 liter

1303/5 5 liter

1303/10 10 liter

1303/20 20 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/carfum-lavender-31
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/carfum-spring-32
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/carfum-beach-33
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/carfum-leather-34
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REINIGING EN ONDERHOUD

INTERIEUR VERZORGEN

CARFUM SWEET CANDY
Carfum Sweet Candy is een sterk geconcentreerde 
luchtverfrisser, welke een aangename zoete 
geur verspreidt. Onaangename geuren worden 
verdrongen en vervangen door een frisse geur. 

Puur

CARFUM BLUE OCEAN
Carfum Blue Ocean is een sterk geconcentreerde 
luchtverfrisser, welke een aangename geur creëert 
die doet denken aan de oceaan. Onaangename 
geuren worden verdrongen en vervangen door een 
frisse geur. 

Puur

CARFUM VARIOBOX
Aangename geuren om de auto mee op te frissen. 
Een variobox bevat de volgende geuren: Beach, 
Blue Ocean, Lavender, Leather, Spring en Sweet 
Candy.

STOELHOES
Hoes ter bescherming van de autostoel. Wordt 
geleverd in een dispenserbox (MDPE).

ART. CODE INHOUD

1304/02 24x200 ml

1304/1/W 6x1 liter

1304/5 5 liter

1304/10 10 liter

1304/20 20 liter

ART. CODE INHOUD

1305/02 24x200 ml

1305/1/W 6x1 liter

1305/5 5 liter

1305/10 10 liter

1305/20 20 liter

ART. CODE INHOUD

1310/01 Actiepakket met 
display

1310/02 Mix 6 geuren van 1 
liter

1310/03 Mix 6 geuren elk 
4x200ml

ART. CODE INHOUD

3008/1 2x100 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/carfum-sweet-candy-35
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/carfum-blue-ocean-36
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/carfum-varioboxen-397-397-397
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/stoelhoes-99
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REINIGING EN ONDERHOUD

INTERIEUR VERZORGEN

STOELHOES OP ROL 
Hoes ter bescherming van de autostoel. Wordt 
geleverd op rol (HDPE).

VLOERMAT
Papieren vloermat met een plastic ondergrond. Ter 
bescherming van de vloerbekleding.

ART. CODE INHOUD

3008/2 500 stuks

ART. CODE INHOUD

3006/2 500 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/stoelhoes-op-rol-500st-100-100
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/interieur-verzorgen/vloermat-94
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REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR VERZORGEN

PAINT COMPOUND 
Een siliconenvrije lakreiniger. Het product is zeer 
geschikt voor sterk verontreinigde en doffe lakken. 
Paint Compound herstelt eventuele lakfouten en 
verwijdert diepere krasjes. Het geeft de lak zijn 
oorspronkelijke kleur en glans weer terug. Het 
product kan machinaal en manueel verwerkt 
worden. Voor een extra diepe glans en duurzame 
bescherming de lak nabehandelen met 
Perfect Polish.

Middel

SUPER PAINT CLEANER
Een siliconenvrije lakreiniger speciaal voor sterk 
verontreinigde en geoxideerde lakken. Ook zeer 
geschikt voor het verwijderen van spuitnevel 
en krassen. Als nabehandeling Perfect Polish 
gebruiken. Is zowel machinaal als met de hand te 
verwerken.

Middel

FAST GLAZE 
Dit product voorziet nieuwe en gepolijste lakken 
van een diepe en egale glans. Fast Glaze werkt 
snel, effectief en is makkelijk te gebruiken. 
Een ideaal product om de auto in perfecte 
showroomstaat te krijgen.  

Puur 5 Tot 3 
maanden

PERFECT POLISH 
Het perfecte product om doffe lakken weer een 
nieuw uiterlijk te geven. Deze combinatie van 
polish en wax geeft een langdurige bescherming 
en een diepglanzend resultaat. 

Fijn Tot 3 
maanden

710 min.

9,8

8,7

ART. CODE INHOUD

1004/1 1 liter

1004/10 10 liter

ART. CODE INHOUD

1003/1 6x1 liter

1003/10 10 liter

ART. CODE INHOUD

1011/1/W 6x1 liter

1011/10 10 liter

1011/20 20 liter

1011/60 60 liter

1011/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1005/1 6x1 liter

1005/10 10 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/fast-glaze-7
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/perfect-polish-3
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/paint-compound-2-2
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/super-paint-cleaner-1


29

EXCELLENT PTFE WAX 
Hoogwaardige wax die zorgt voor een langdurige 
en zeer goede bescherming en bijzonder diepe 
glans. Werkt snel op nieuwe lakken. 
Excellent PTFE Wax is zeer geschikt als 
bescherming van de lak na het polijsten.

Fijn

SPRAYWAX
Geeft een diepe glanslaag aan auto’s in de 
showroom.

REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR VERZORGEN

GLASS POLISH
Speciale polish voor het snel en grondig reinigen 
van autoruiten. Verwijdert moeiteloos vuil, vet, 
nicotine aanslag en insecten.

Middel

CHROME POLISH
Een krachtig polijstmiddel speciaal voor verweerde 
chromen oppervlakken. Chrome Polish kan 
toegepast worden op velgen, bumpers, spiegels 
en alle andere chromen onderdelen. Bevat geen 
siliconen.

Middel

7

9

ART. CODE INHOUD

1006/1 6x1 liter

1006/10 10 liter

ART. CODE INHOUD

2033/04 12x400 ml

ART. CODE INHOUD

1009/1 6x1 liter

ART. CODE INHOUD

1054/025 12x250 gram

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/excellent-ptfe-wax-4-4
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/spray-wax-82-82
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/glass-polish-6
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/chrome-polish-8
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MOTOR FRESH 
Motor Fresh is een innovatief en oplosmiddelvrij 
product dat de kunststof- en rubber delen in de 
motorruimte weer een natuurlijk en fraai uiterlijk 
geeft. Motor Fresh is zeer eenvoudig in gebruik. 

Puur 720 - 30 
min.

Tot 6 
maanden

MOTOR FRESH (SILICONE FREE)
Motor Fresh is een innovatief en oplosmiddelvrij 
product dat de kunststof- en rubber delen in de 
motorruimte weer een natuurlijk en fraai uiterlijk 
geeft. Motor Fresh is zeer eenvoudig in gebruik. Dit 
product is siliconenvrij.

Puur 7,520 - 30 
min.

Tot 6 
maanden

VINYL 
Een dressing die de kunststof delen, bumpers en 
banden weer een nieuwe en originele uitstraling 
geeft. Vinyl heeft zowel een reinigende als 
beschermende werking. 

Puur 1 min. Tot 3 
maanden

VINYL (SILICONE FREE)
Een dressing die de kunststof delen, bumpers en 
banden weer een nieuwe en originele uitstraling 
geeft. Vinyl heeft zowel een reinigende als 
beschermende werking. Dit product is siliconenvrij.

Puur 1 min. Tot 3 
maanden

ART. CODE INHOUD

1101/10 10 liter

1101/20 20 liter

1101/60 60 liter

1101/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1601/1 6x1 liter

1601/10 10 liter

1601/20 20 liter

1601/60 60 liter

1601/200 200 liter

ART. CODE INHOUD

1105/10 10 liter

1105/20 20 liter

1105/60 60 liter

1105/200 200 liter

1105/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

1605/1 6x1 liter

1605/10 10 liter

1605/20 20 liter

1605/60 60 liter

1605/200 200 liter

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/vinyl-13
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/vinyl-silicone-free-61
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/motor-fresh-11
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/motor-fresh-silicone-free-59
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VELGENZILVER
Zeer goed dekkende velgenlak in een grijze kleur.

REINIGING EN ONDERHOUD

EXTERIEUR VERZORGEN

VINYL SPRAY ANTRACIET
Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers 
over te spuiten. Kleur: Antraciet.

VINYL SPRAY ZWART
Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers 
over te spuiten. Kleur: Zwart.

ART. CODE INHOUD

2005/04 12x400 ml

MAT ZWART
Zeer goed dekkende zijdematte zwarte lak. O.a. 
geschikt voor spoilers, spiegels en ruitenwissers. 

ART. CODE INHOUD

2003/04 12x400 ml

ART. CODE INHOUD

2025/04 12x400 ml

ART. CODE INHOUD

2027/04 12x400 ml

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/wheel-silver-spray-75-75
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/black-matt-spray-74-74
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/vinylpaint-spray-antracite-80-80
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/exterieur-verzorgen/vinylpaint-spray-black-81-81
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TOEBEHOREN

MICROVEZELDOEK BLAUW 
Zachte microvezeldoek (40x40 cm) met 
uitstekende reinigingskwaliteiten. Deze volle doek 
is zeer absorberend. Daarbij is de doek zacht voor 
gebruik op delicate oppervlakken. 

BUFFING TOWEL GRIJS
Ultra zachte microvezeldoek voor een glanzende 
lak. De doek is kras- en pluisvrij. Verkrijgbaar per 
5 stuks. 

MICROVEZELDOEK FUCHSIA 
Zachte microvezeldoek (40x40 cm) met 
uitstekende reinigingskwaliteiten. Deze volle doek 
is zeer absorberend. Daarbij is de doek zacht voor 
gebruik op delicate oppervlakken. 

MICROVEZELDOEK FUCHSIA (FAST 
GLAZE) 
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor 
de verwerking van Fast Glaze. De doek heeft een 
afmeting van 40x40 cm en weegt maar liefst 80 
gram. Hierdoor absorbeert de doek perfect. Door 
de superzachte vezels wordt er geen schade aan 
nieuwe auto’s en lakken gemaakt.

ART. CODE INHOUD

3317/10/B 10 stuks

3317/10/B 50 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/30/5 5 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/10/F 10 stuks

3317/10/F 50 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/15 10 stuks

3317/15 50 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/buffing-towel-grijs-2966
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoeken-blauw-4040-48-gr-275
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoeken-fuchsia-4040-48-gr-276
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoeken-fuchsia-40x40cm-fast-glaze-80gr-282
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MICROVEZELDOEK GEEL  
Zachte microvezeldoek (40x40 cm) met 
uitstekende reinigingskwaliteiten. Deze volle doek 
is zeer absorberend. Daarbij is de doek zacht voor 
gebruik op delicate oppervlakken. 

MICROVEZELDOEK GROEN  
Zachte microvezeldoek (40x40 cm) met 
uitstekende reinigingskwaliteiten. Deze volle doek 
is zeer absorberend. Daarbij is de doek zacht voor 
gebruik op delicate oppervlakken. 

MICROVEZELDOEK GRIJS-ROOD
Een alleskunner onder de microvezeldoeken. 
Vanwege zijn formaat (50x50 cm) ideaal voor het 
reinigen van alle onderdelen van de auto. De doek 
heeft een speciale afwerking zodat er geen schade 
ontstaat, is superzacht en absorbeert goed.

MICROVEZELDOEK LUXE BLAUW 
Deze microvezeldoek is extra dik geweven (40x80 
cm). Hierdoor heeft de doek een uitstekende 
reinigingskwaliteit en absorberende werking.

ART. CODE INHOUD

3317/10/Y 10 stuks

3317/10/Y 50 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/10/GR 10 stuks

3317/10/GR 50 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/11 5 stuks

3317/11 25 stuks

3317/11 100 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/4 5 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoeken-geel-4040-48-gr-278
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoeken-groen-4040-48-gr-277
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoeken-grijs-rood-5050cm-279
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoeken-luxe-blauw-40x80cm-289


34
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MICROVEZELDOEK MINI GLAS
Speciale microvezeldoek (40x40 cm) voor het 
reinigen van ruiten en glas. Laat geen strepen 
achter en kan gebruikt worden met 
Cartec Glass Cleaner.

MICROVEZELDOEK MAXI GLAS
Speciale microvezeldoek (55x63 cm) voor het 
reinigen van ruiten en glas. Laat geen strepen 
achter en kan gebruikt worden met 
Cartec Glass Cleaner. 

MICROVEZEL DROOGDOEK WAFEL 
Speciale microvezeldoek (55x27 cm) voor het 
drogen van de auto. Vanwege zijn gewafelde 
structuur is de absorberende werking groot.

MICROVEZELDOEK GLAS/FLUWEEL TOP 
SILK 
Zijdezachte, sterk absorberende grijze glasdoek 
(50x70 cm) voor een streeploos resultaat. Ideaal 
om na het reinigen de ruiten naar hoogglans op te 
wrijven.

ART. CODE INHOUD

3317/14 5 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/12 5 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/8 5 stuks

3317/8 25 stuks

ART. CODE INHOUD

3317/17 10 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezel-droogdoek-wafel-55-x-27cm-281
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoek-mini-glas-groen-40x40cm-280
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoek-maxi-glas-55x63cm-290
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldoek-glasfluweel-top-silk-grijs-50-x-70-284
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JUMBO MICROVEZEL DROOGDOEK
Deze blauwe jumbo microvezel droogdoek  
(90x60 cm) is ideaal om zowel het interieur als het 
exterieur van de auto droog te maken. De doek is 
goed absorberend en laat geen strepen achter.

MICROVEZEL DROOGDOEK (BIG FAT 
ORANGE)  
Deze grote microvezel droogdoek (90x65 cm) is 
ideaal om zowel het interieur als het exterieur van 
de auto eenvoudig droog te maken. De doek is 
goed absorberend en laat geen strepen achter.

MICROVEZELDOEK POLISH BLAUW  
(LASER CUT) 
Deze microvezeldoek (40x40 cm) is een zeer  
goede cut kwaliteitsdoek voor een glanzende lak. 
De doek is kras- en pluisvrij.

AUTOSPONS RECHTHOEK  
Wordt gebruikt voor het handmatig wassen van de 
auto. De spons heeft een rechthoekige vorm zodat 
alle plekken bereikt kunnen worden. 

ART. CODE INHOUD

3317/28 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3317/16 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3317/20 5 stuks

ART. CODE INHOUD

3213/2/5 5 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/jumbo-microfibre-terry-towel-blue-90x60-288
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezeldroogdoek-90x65cm-280gr-big-fat-orange-283
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/mircrovezeldoek-polish-blauw-4040-laser-cut-5st-286-286
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/autospons-rechthoek-248
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AUTOSPONS GEWAFELD 
Wasspons met een wafelstructuur. Door de 
wafelstructuur kunnen ook moeilijk bereikbare 
plekken gereinigd worden, zoals de grill van de 
auto.

VLIEGENSPONS          
Kwalitatieve schuurspons voor het verwijderen van 
hardnekkige vervuiling waaronder insecten.

AUTOSPONS 
De fijne schuimstructuur zorgt ervoor dat de lak 
niet beschadigd raakt.

MICROVEZELSCHUURSPONS DUO 
Kwalitatieve schuurspons (13x9 cm) voor het 
verwijderen van hardnekkige vervuiling.

ART. CODE INHOUD

3213/4/10 10 stuks

ART. CODE INHOUD

3213/3/50 50 stuks

ART. CODE INHOUD

3215/1 10 stuks

ART. CODE INHOUD

3215/3 10 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/autospons-nieuw-250
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/autospons-gewafeld-antraciet-249
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vliegenspons-252
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezel-schuurspons-duo-13-x-9-cm-grijs-1-schuurkant-253
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MAGIC FOAM 
De Magic Foam is een universele oplossing 
voor het verwijderen van onuitwisbare strepen, 
hardnekkige vlekken en moeilijk te verwijderen vuil 
op bijna alle oppervlakken.

VINYLSPONS            
Applicatiespons voor het aanbrengen van Vinyl op 
banden, kunststof en rubbers. Kan ook gebruikt 
worden voor het aanbrengen van Dash Fresh op 
het dashboard.

MICROVEZELSPONS DUBBELZIJDIG 
(RUWE TEXTUUR/ULTRA ZACHT)
Kwalitatieve schuurspons voor het verwijderen van 
hardnekkige vervuiling.

SPONS BLAUW      
Applicatiespons voor het aanbrengen van vloeibare 
waxen zoals de Wax Guard.

ART. CODE INHOUD

3212/02/12 12 stuks

3212/02/12 120 stuks

ART. CODE INHOUD

3215/4 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3211/1/12 12 stuks

3211/1/12 120 stuks

ART. CODE INHOUD

3211/4/12 12 stuks

3211/4/12 120 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/microvezelspons-dubbelzijdig-ruw-textuur-ultra-zacht-254
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/magic-foam-grijs-246
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vinylspons-244
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/spons-blauw-245
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WASHANDSCHOEN MICROVEZEL GROOT  
ORANJE    
Washandschoen met gedraaide microvezels voor 
effectieve reiniging. 

APPLICATOR MICROVEZEL POLISH
Microvezel applicatie pad (120 mm). Geschikt voor 
het polijsten en waxen van lakoppervlakken.

APPLICATOR VOOR WAX & POLISH
Zachte foam applicatiepad (120 mm). Geschikt 
voor het polijsten van lakoppervlakken.

PROFESSIONELE WASHANDSCHOEN 
SOFT
Washandschoen met zeer zachte microvezels.

ART. CODE INHOUD

3043/0/O 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3050/02 2 stuks

ART. CODE INHOUD

3050/12 2 stuks

ART. CODE INHOUD

3120/28 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/applicator-voor-wax-polish-2st-177-177
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/applicator-microvezel-polish-2-st-179-179
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/washandschoen-microvezel-groot-orange-169
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/professionele-washandschoen-soft-1st-243-243
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WASHANDSCHOEN MICROVEZEL ROZE           
Normale microvezel washandschoen. De 
washandschoen wast eenvoudig de vervuiling los 
zonder kans op beschadiging van het oppervlak. 

WASHANDSCHOEN MICROVEZEL 
BLAUW/WIT
Normale microvezel washandschoen. De 
washandschoen wast eenvoudig de vervuiling los 
zonder kans op beschadiging van het oppervlak. 

WASHANDSCHOEN PINO BLAUW     
Dubbele washandschoen. De voorzijde is perfect 
voor het poetsen van ruiten en auto’s. De andere 
zijde om af te stoffen en schoon te maken in het 
algemeen.

CARTEC BUCKET DOLLY
Cartec Bucket Dolly is een essentiële accessoire 
voor elke wasbeurt en detail job. De emmer 
is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te 
verwijderen na gebruik. De Cartec Bucket Dolly 
heeft een 360 graden draaibare set wielen en 
biedt ruimte aan een Cartec emmer, twee flacons 
en drie detailers kwasten. De accessoire verhoogt 
de mobiliteit en draagt bij aan een snel en efficient 
wasproces.

ART. CODE INHOUD

3043/8 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3043/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3043/3 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3051/9 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/washandschoen-microvezel-blauwwit-3453
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/washandschoen-microvezel-roze-170
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/washandschoen-pino-half-om-half-blauw-171
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-bucket-dolly-3314


40

REINIGING EN ONDERHOUD

TOEBEHOREN

CARTEC VUILZEEF
De vuilzeef zeeft de vervuiling uit de wasspons in 
de wasemmer. De vuilzeef zorgt ervoor dat het vuil 
niet weer terugkeert in de wasspons. 

VUILZEEF DIRTLOCK
De ingenieuze Dirt Lock is een vuilzeef die anders 
is dan de standaard vuilzeven. Het gepatenteerde 
turbine design gebruikt de beweging van de 
washandschoen om de vervuiling naar onderen te 
duwen waar het vervolgens wordt tegengehouden 
door het rooster aan de onderkant van de 
Dirt Lock.

CARTEC WASEMMER 12 LITER  
Wasemmer 12 liter met Cartec logo.

CARTEC WASEMMER 19 LITER
Transparante wasemmer met Cartec logo. 
Verkrijgbaar met deksel. Deze kan apart besteld 
worden.

ART. CODE INHOUD

3051/5 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3051/6 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3051/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3051/4 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-emmer-transparant-19-liter-2759
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/dirt-lock-vuilzeef-2760
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/emmer-cartec-180
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-vuilzeef-tbv-wasemmer-181
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PVA MICROVEZELZEEM  
Kwalitatief hoogwaardige kunststof zeem  
(44x50 cm) met microvezel. De zeem is zeer 
geschikt voor het verwijderen van waterresten na 
het wassen van de auto. De zeem kan gewassen 
worden en gaat lange tijd mee.

WAFELZEEM IN KOKER     
Kwalitatief hoogwaardige kunststof zeem  
(45x33 cm) met wafelstructuur. De zeem is zeer 
geschikt voor het verwijderen van waterresten na 
het wassen van de auto. De zeem kan gewassen 
worden en gaat lange tijd mee.

QUICKWIPER   
De Quickwiper is een handig artikel voor het 
drogen van oppervlakken na het wasproces. Werkt 
vele malen sneller dan een zeem. Het flexibele 
siliconenblad volgt de contouren van het te drogen 
oppervlak en veroorzaakt geen krassen.

RAAMWISSER 
Raamwisser voor professioneel gebruik. 
Verkrijgbaar in 25 cm en 35 cm

ART. CODE INHOUD

3028/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3009/02/5 5 stuks

ART. CODE INHOUD

3009/20 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3027/1 25cm 1 stuk

3027/2 35cm 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/pva-microvezelzeem-44-x-50cm-102-102
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/wafelzeem-in-koker-45-x-33cm-103
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/quickwiper-133
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/raamwisser-125
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POETSPAPIER BLAUW 3-LAAGS
Zeer sterk breed poetspapier 3-laags op rol (1000 
vellen, 38x37 cm). Het poetspapier is zeer geschikt 
voor het reinigen van ramen en machines.

POETSPAPIER WIT
Wit industriepapier, 1-laags (1000 meter x 24 cm). 
Voor het reinigen van autoruiten, gereedschap en 
verfspuitpistolen.

POETSPAPIER BLAUW 
Zeer sterk poetspapier 3-laags op rol (1000 vellen, 
22x35 cm). Het poetspapier is zeer geschikt voor 
het reinigen van ramen en machines.

INDUSTRIEPAPIER BLAUW  
Papier 2-laags op rol verlijmd (550 vellen, 
36x36 cm). Voor het reinigen van autoruiten en 
gereedschap.

ART. CODE INHOUD

3313/3 2 stuks

ART. CODE INHOUD

3313/2 2 stuks

ART. CODE INHOUD

3313/6 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3313/4 2 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/poetspapier-wit-24-x-1000mtr-2st-271-271
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/poetspapier-blauw-2st-1000vel-24x35cm-270-270
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/poetspapier-blauw-3lgs-38x37cm-1000vel-1-rol-273-273
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/papier-blauw-cetec-2st-272-272
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PAPIERSTANDAARD MUURMODEL  
Duurzame muurrolhouder voor reinigingsdoeken 
en rollen papier.

PAPIERSTANDAARD VLOERMODEL  
Duurzame vloerstandaard voor reinigingsdoeken 
en rollen papier.

POETSTRICOT STOCKINETTE GESNEDEN
Milieuvriendelijk poetstricot vervaardigd van 100% 
katoen. Het poetsmateriaal is daardoor licht van 
gewicht, voordelig in gebruik, zacht van oppervlak 
en volledig krasvrij. Hierdoor is poetstricot zeer 
geschikt voor het uitpoetsen van polijst en waxen.

SOFT WIPES
Stevige pluisarme nonwoven doek (40x60 cm) in 
handige dispenserdoos. Zeer geschikt voor het in- 
en uitpoetsen.

ART. CODE INHOUD

3321/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3321/2 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3050/06 1 rol, 2kg

ART. CODE INHOUD

3315/2 1 stuk, 5kg

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/papierstandaard-muurmodel-292
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/papierstandaard-vloermodel-291
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/poetstricot-stockinette-gesneden-3359
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/soft-wipes-5kg-274
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POETSDOEKEN FLANEL    
Poetsdoek flanel verpakt in een handige 
dispenserdoos. Gemaakt van textiel.

POETSDOEKEN THEEDOEK   
Theedoeken verpakt in een handige 
dispenserdoos. Gebruikt, chemisch gereinigd en 
zonder bedrukking.

POETSDOEKEN BADSTOF    
Poetsdoek badstof verpakt in handige 
dispenserdoos. Zeer geschikte poetsdoek voor het 
in- en uitpoetsen.

DETAILING BRUSH SET
Moeilijk bereikbare plekken op velgen, in de 
motorruimte en het interieur, zijn nu gemakkelijk 
schoon te maken met deze professionele detailing 
kwasten. Dankzij de zachte haren ontstaan er 
geen krassen op het te behandelen oppervlak. 
Deze set is een must-have in de uitrusting van 
iedere professional. De set bevat drie kwasten: 
een kwast voor het interieur, een kwast voor de 
motorruimte en een kwast voor het exterieur. 

ART. CODE INHOUD

3305/01 1 stuk, 8kg

ART. CODE INHOUD

3305/2 1 stuk, 10kg

ART. CODE INHOUD

3305/3 1 stuk, 10kg

ART. CODE INHOUD

3039/10 1x3 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/poetsdoeken-badstof-8kg-264
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/poetsdoeken-flanel-10kg-265
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/poetsdoeken-theedoek-10kg-266
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/professional-detailing-brush-set-2752
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VELGENBORSTEL (LANG)
Handige wasborstel met extra zachte haren. 
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lichte 
vervuiling. De extreem zachte kwaliteit van de 
haren voorkomt eventuele beschadiging aan het 
oppervlak.

WHEELSAN BORSTEL  
Handige velgenborstel (40 mm) met extra zachte 
Rilsan haren. Uitstekend geschikt voor het 
verwijderen van lichte vervuiling. De langere haren 
zorgen ervoor dat moeilijk bereikbare plekken 
gereinigd kunnen worden.

CARDUSTER 
Voor het snel verwijderen van stof van elk  
lakoppervlak. Veroorzaakt geen krassen.

VELGEN-/SPOELKWAST       
Kwast om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.

ART. CODE INHOUD

3039/4 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3003/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3039/2 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3039/1 Normaal

3039/0 Spoel

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/carduster-93
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/velgenborstel-lang-blauw-haar-144
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/wheelsan-borstel-40mm-146
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/velgenkwast-143
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VIKAN AQUAWASBORSTEL HOEK
Sterke hoekborstel met vezels die door de 
hoekvorm voortdurend in contact zijn met het 
oppervlak. De borstel heeft een rubber stootrand 
en een uitgekiende waterdoorvoer.

VRACHTWAGENBORSTEL (QUADRO)  
25 CM 
De aqua wasborstel is ideaal voor het wassen 
van vrachtwagens. De zachte haren veroorzaken 
geen krassen. Bovendien is deze wasborstel aan 
vier zijden voorzien van washaren. Dit voorkomt 
eventuele beschadigingen of krassen door het 
blok zelf.

AUTOWASBORSTEL (KORT) 
Handige wasborstel met extra zachte haren. 
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lichte 
vervuiling. De extreem zachte kwaliteit van de 
haren voorkomt eventuele beschadiging aan het 
oppervlak. 

VIKAN KREX WASBORSTEL 26 CM, ZEER 
ZACHT, 100MM VEZELS 
Unieke wasborstel met lange, superzachte 
zogenaamde Krex vezels, rubber stootrand en 
een uitgekiende waterdoorvoer. De vezels zijn 
vergelijkbaar met zachte natuurlijke vezels, maar 
veel duurzamer in gebruik. De borstel is met name 
zeer geschikt voor gebruik met continu stromend 
heet water (jet stream). De extra lange vezels 
hebben een enorm watervasthoudend vermogen 
en reinigen ook op de moeilijkst bereikbare 
plaatsen.

ART. CODE INHOUD

3039/3 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3027/11 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/524752 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/SPEC1123 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/autowasborstel-kort-blauw-haar-145
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vrachtwagenborstel-quadro-25cm-127
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-aquawasborstel-hoek-152
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-krex-wasb-26cm-zeer-zacht-100mm-vezels-1st-162-162
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VIKAN AQUA-WASBORSTEL (28 CM)         
Hoekverstelbare wasborstel voor het gemakkelijk 
schoonmaken vanuit verschillende hoeken. De 
schuin geplaatste vezels aan de zijkanten maken 
moeilijke plaatsen goed toegankelijk. De rubber 
stootrand voorkomt krassen op de lak. Handig 
formaat, past goed in emmers.

VIKAN AQUA HANDWASBORSTEL       
Handborstel met watertoevoer en Gardena aan-
sluiting. Voor personenauto’s en kleine busjes. 
Zachte haren en makkelijk in gebruik.  

VIKAN HANDWASBORSTEL RUBBER-
RAND (28 CM)            
Kleine zachte autowasborstel met rubber stoot-
rand ter vermijding van lakschade. Ook uitstekend 
geschikt voor velgen.

VIKAN HANDWASBORSTEL 
RUBBERRAND (34 CM)              
Grote handborstel met ergonomische handgreep. 
Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij 
de schuine plaatsing van de vezels. De rubber 
stootrand voorkomt krassen op de lak.

ART. CODE INHOUD

3040/526852 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/525452 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/525252 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/524652 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-aqua-wasborstel-28cm-156
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-aqua-handwasborstel-155
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-handwasborstel-rubberrand-28cm-153
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-handwasborstel-rubberrand-34cm-151
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VIKAN RAAMWISSER (25 CM)         
De Wipe-n-Shine vervangt de traditionele zeem. 
Haalt snel en effectief overtollig water weg van 
grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en 
laat geen kalkresten achter. De flexibele gebogen 
vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend 
oppervlak. Met geïntegreerde greep en de 
mogelijkheid tot het schroeven op een Vikan steel.

VIKAN VELGENBORSTEL ROOD/GROEN 
HARDE HAREN              
Velgenborstel met harde vezels in conisch ontwerp 
op gecoat en gegalvaniseerd staaldraad. Dit 
ontwerp is speciaal voor de velg bedoeld.

VIKAN BEKLEDINGSBORSTEL          
Verwijdert vuil en kruimels uit de bekleding. 

VIKAN NAGELBORSTEL        
Stevige nagelborstel voor in de auto en in de 
werkplaats. Blijft bij de wasbak dankzij het 
ophangoog.

ART. CODE INHOUD

3040/525352 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/707752 25cm, 1 stuk

3040/707852 35cm, 1 stuk

3040/707952 45cm, 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/644052 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/450052 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-velgenborstel-rood-groene-harde-haren-154
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-raamwisser-159
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-bekledingsborstel-150
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-nagelborstel-158
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HONDENHARENBORSTEL SWEEPA
Hondenharenborstel voor het verwijderen 
van hondenharen van interieurdelen zoals 
stoelzittingen, bekleding en tapijten.

VIKAN AQUATELESCOOPSTEEL 1,0/1,6 
METER ½” EURONIPPEL 
Professionele korte telescoopsteel met 
waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en 
slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2” nippel 
voor snelkoppeling.

LAVASTEEN
Met de lavasteen is het verwijderen van 
hondenharen, pluisjes en andere oppervlakkige 
vervuiling heel eenvoudig. De lavasteen maakt 
deze vervuiling makkelijk los.

VIKAN AQUATELESCOOPSTEEL 1,5/2,75 
METER. ½” EURONIPPEL 
Professionele korte telescoopsteel met 
waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en 
slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2” nippel 
voor snelkoppeling.

ART. CODE INHOUD

3025/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3025/2 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/297152-C 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3040/297352-C 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/hondenharenborstel-sweepa-123
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/lavasteen-voor-hondenharen-124
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-aquatelescoopsteel-1016-mtr-euronippel-1-st-148-148
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-aquatelescoopsteel-15275-mtr-euronippel-1-st-149-149
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VIKAN STEEL 1,7 METER            
Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en 
slipvaste grip.

TELESCOOPSTEEL (AQUA) 2 X 1,5 METER 
Waterdoorlatende aluminium telescoopsteel die 
uitschuifbaar is tot 3 meter. Heeft een handige 
on/off knop om de waterdoorvoer te regelen. De 
steel is voorzien van een Gardena koppeling.

TELESCOOP STEEL 2 X 1,5 METER 
ZWART PRO 
Telescoopsteel die uitschuifbaar is van 1,5 tot 3 
meter. De steel heeft een metalen aansluitstip met 
draad. Onderste deel in glasvezel, bovenste deel in 
aluminium. 

STEEL GLASVEZEL 140 CM BLAUW MET 
METALEN TIP       
Steel van 1,4 meter in glasvezel met metalen 
aansluitstip met draad.

ART. CODE INHOUD

3040/297052 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3027/15 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3027/10 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3027/17 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vikan-steel-17mtr-147
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/telescoop-steel-2-x-15mtr-zwart-pro-128
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/telescoop-steel-aqua-2-x-15mtr-126
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/steel-glasvezel-140-cm-blauw-met-metalen-tip-129
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STEEL ALU MET ERGO SLEEVE 150 CM 
WIT       
Aluminiumsteel Ø 32 mm met ergonomisch 
handvat in polyester, met ophanggat.

DRUKPOMP CARTEC 2 LITER EPDM 
(ALKALISCH)
De EPDM drukpomp 2 liter is geschikt voor 
alkalische producten zoals de Wheel Cleaner en 
andere voorreinigers. Bevat autolock knop voor 
continue spray mogelijkheid. Het ergonomische 
design maakt deze pomp makkelijk hanteerbaar. 

VLOERTREKKER WIT          
De vloertrekker is geschikt voor het wegtrekken 
van vloeistoffen of vuil op diverse soorten 
ondergronden.

DRUKPOMP CARTEC 2 LITER VITON 
(ZUUR/OPLOSMIDDEL)
De VITON drukpomp 2 liter is geschikt voor lichtere 
oplosmiddelen en lichtzure producten. Bevat 
autolock knop voor continue spray mogelijkheid. 
Het ergonomische design maakt deze pomp 
makkelijk hanteerbaar.

ART. CODE INHOUD

3027/9 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3027/4 55cm 1 stuk

3027/6 75cm 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3112/10 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3112/11 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/steel-alu-met-ergo-sleeve-150cm-wit-132
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vloertrekker-wit-131
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/drukpomp-cartec-2ltr-epdm-alkalisch-220-220
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/drukpomp-cartec-2ltr-viton-zuuroplosmiddel-221-221
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DRUKPOMP PA/VITON 1 LITER  
Professionele pompvloeistofspuit van 1 liter met 
drukpomp. De drukpomp is gemakkelijk op druk 
te brengen waarna in één handeling een groot 
oppervlak ingeneveld kan worden. De drukpomp is 
daardoor zeer geschikt voor het gebruik op grote 
oppervlakken.

DRUKPOMP IK9 
Met de drukpomp IK9 is het mogelijk om de 
producten te vernevelen op de auto. De pomp 
heeft een capaciteit van 6 liter.

DRUKPOMP ALKALINE IK9 
Met de drukpomp IK9 is het mogelijk om de 
producten te vernevelen op de auto. De pomp 
heeft een capaciteit van 6 liter. Zeer geschikt voor 
alkalische voorreinigers.

MAROLEX INDUSTRY DRUKPOMP 7 
LITER 
De 7 liter uitvoering van de EPDM/Viton drukpomp. 
De EPDM pomp is geschikt voor de Wheel Cleaner 
en andere voorreinigers. De VITON pomp is 
geschikt voor lichte oplosmiddelen en lichtzure 
producten.

ART. CODE INHOUD

3114/3 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3115/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3115/51 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3112/20 EPDM

3112/21 Viton

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/drukpomp-paviton-1ltr-229-229
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/drukpomp-ik9-230
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/drukpomp-alkaline-ik9-231
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/marolex-industry-epdm-alkaline-drukpomp-7ltr-222-222
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HD COMPLETE SCHUIMLANS GROOT 
2 LITER
Schuimlans voor het verwerken van de producten 
van Cartec. Inclusief draaiknop voor dosering. 
Deze schuimlans creëert een snowfoam effect. 

CARTEC DOSEERSTYSTEEM
Een handige doseerpomp welke zorgt voor de 
juiste mengverhouding. Het systeem is van RVS en 
is geschikt voor alkalische producten tot pH 14. De 
mengverhouding is regelbaar via de bijgeleverde 
nozzles.

HD COMPLETE SPUIT EN SCHUIMLANS 
MET KNIJPKRAAN
Compleet systeem voor het wassen van de 
auto. Dit systeem werkt door middel van hoge 
druk. De schuim- en spuitlans zijn gemakkelijk 
verwisselbaar. Dosering kan geregeld worden via 
de draaiknop.

DOSEER- AFVULSYSTEEM 14 L/M 
Afvul- en doseersysteem op waterdruk. Zo wordt 
altijd de juiste verdunning gebruikt en wordt 
verspillling voorkomen.

ART. CODE INHOUD

3117/60 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3118/70 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3117/10 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3118/50 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/hd-complete-schuimlans-groot-2ltr-233-233
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/hd-complete-spuit-en-schuimlans-met-knijpkraan-232
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-doseersysteem-3377
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/doseer-afvulsysteem-14-lm-236
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MENGSYTEEM INCL. 15 METER SLANG 
Doseersysteem voor het doseren van de 
onderhoudsmiddelen inclusief slang en spuitlans. 
Dit systeem is geschikt voor één reinigingsproduct.

MENGSYTEEM DUBBEL WASSEN EN 
DROOGHULP  
Doseersysteem voor het doseren van de 
onderhoudsmiddelen inclusief slang en spuitlans. 
Dit systeem is geschikt voor twee producten. Dit 
mengsysteem is inclusief twee keer een slang van 
tien meter. 

VELGENSPUITRING        
Voor het snel en veilig spuiten van stalen en 
aluminium velgen. Deze verstelbare afdekring 
wordt om de velg geklemd om tijdens het spuiten 
te voorkomen dat verfnevel op de autobanden en 
aangrenzende carrosseriedelen komt.

STAALWOL 000   
Staalwol is geschikt voor het reinigen van vervuilde 
ruiten. Enkele andere toepassingsgebieden 
zijn; aluminium velgen, uitlaten en RVS delen. 
De kwaliteit is speciaal geselecteerd voor de 
automotive markt. Per stuk 200 gram.

ART. CODE INHOUD

3118/80 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3118/41 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3120/01 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3024/3 12 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/mengsysteem-incl-slang-15-meter-2970
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/mengsyteem-dubbel-wassen-drooghulp-incl-2x-slang-10mtr-235-235
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/velgenspuitring-241
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/staalwol-000-200gr-122


55

REINIGING EN ONDERHOUD

TOEBEHOREN

HEVELPOMP POLYETHYLEEN 
STANDAARD
Handbediende hevelpomp voor het aftappen van 
vloeistoffen uit vaten. Geschikt voor 20 liter, 60 
liter en 200 liter vaten.

VERLOOP HEVELPOMP 200 LITER        
Verloop hevelpomp oranje voor 200 liter vat. 

VERLOOP HEVELPOMP 20 EN 60 LITER
Verloop hevelpomp geel voor 20 en 60 liter vaten.

CLEANING GUN CLASSIC2    
Deze Cleaning Gun werkt met een plastic 
roterende luchtpijp. Het ‘tornado-effect’ zorgt 
ervoor dat vervuiling met veel kracht wordt 
verwijderd. Reinigt zeer effectief het interieur 
van de auto. Deze Cleaning Gun werkt op een 
luchtdruk van 6 tot 8 bar.

ART. CODE INHOUD

3117/7 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3113/11 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3113/10 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3119/01 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/hevelpomp-polyethyleen-standaard-226
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/verloop-hevelpomp-geel-25ltr-60ltr-224-224
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/verloop-hevelpomp-oranje-klein-standaard-200ltr-225-225
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-cleaning-gun-classic2-237
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CLEANING GUN BLACK BOOSTER3 
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen; 
dashboard, openingen van verwarming/airco, 
tussen en onder de stoelen, de versnellingspook 
en handrem, opbergvakken, velgen, etc. Reinigt 
zeer effectief het interieur van de auto. Deze 
Cleaning Gun werkt op een luchtdruk van 6 tot 7 
bar.

CLEANING GUN BALL
Door de speciale ‘ball technology’ kan deze  
Cleaning Gun in tegenstelling tot de meeste 
anderen gebruikt worden met een luchtdruk van 4 
bar in plaats van 6 tot 7. Reinigt zeer effectief het 
interieur van de auto. 

CLEANING GUN REPAIR KIT-SET
Revisie set ten behoeve van de Cleaning Gun.  
Bestaat uit; 3119/04 (toetergedeelte wit), 
3119/06 (tube incl. blauwe ringen) en 3119/07 
(binnenrietje).

BEKLEDINGSBORSTEL POLIJSTMACHINE 
(125MM)
Bekledingsborstel geschikt voor het reinigen van 
bekleding en automatten. Door middel van velcro 
heel makkelijk te gebruiken op de polijstmachine.

ART. CODE INHOUD

3119/20 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3119/110 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3119/RK 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3214/01 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-cleaning-gun-black-booster3-239
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-cleaning-gun-ball-238
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cleaning-gun-repair-kit-set-240
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/bekledingsborstel-polijstmachine-125mm-251
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MBX V-ZAPPER ELEKTRISCH 
(STARTERKIT)  
Ideaal gereedschap voor het verwijderen van 
beletteringen op diverse materialen zonder het 
oppervlak, bij normaal gebruik, te beschadigen. 
Startset bestaat uit de elektrische machine en drie 
MBX Erasers.

CARAMELSCHIJF
De caramelschijf verwijdert snel en eenvoudig 
stickers, lijmresten en plakletters van voertuigen 
zonder de lak te beschadigen.

MBX ERASER   
Metaalborstel ten behoeve van de MBX machine. 
Voor ontroesten en vuilverwijdering.

STANLEY MES COMPLEET         
Handige schraper met inschuifbare mesjes, 
hetgeen de veiligheid verhoogt.

ART. CODE INHOUD

3408/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3481/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3408/2 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3023/1/10 10 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/mbx-v-zapper-electrisch-starterskit-293
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/mbx-eraser-294
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/karamel-schijf-295
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/stanley-mes-compleet-115
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TOEBEHOREN

STANLEY RESERVEMES   
Reservemesjes t.b.v. het Stanley mes compleet. 
Verkrijgbaar in verpakkingen van 10x10 stuks en 
100 stuks. 

LIL’ GRIPPER SCHRAPMES SET HOUDER 
Lil’ Gripper schrapmes set houder met 5 mesjes.

RESERVEMES LIL’ GRIPPER (PLASTIC)   
Reservemesjes plastic t.b.v. het Lil’ Gripper 
schrapmes.

CARTEC MES UITSCHUIFBAAR 
Multifunctioneel schrapmes, ideaal voor het 
verwijderen van lijmresten. Mes is uitschuifbaar 
en wordt geleverd met 4 verschillende soorten 
mesjes.

ART. CODE INHOUD

3023/2 10x10 stuks

3023/3 100 stuks

ART. CODE INHOUD

3023/6 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3023/11 100 stuks

ART. CODE INHOUD

3023/5 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/stanley-reservemes-117
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/lil-gripper-schrapmes-set-houder-121-121
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/reservemes-lil-gripper-plastic-116-116
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-mes-uitschuifbaar-120
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TORN MES         
Handig mesje voor universeel gebruik, compact en 
met beschermhoesje. 

POMPDISPENSER  
Pompdispenser voor het verdelen van polijst- en 
wax producten. De pompdispenser is geschikt voor 
de 5, 10 en 20 liter cannen. 

ADAPTER KARAMELSCHIJF - 
BOORMACHINE  
Een speciale adapter om de caramelschijf te 
gebruiken in combinatie met een boormachine.

AFTAPKRAAN KLEIN 5 EN 10 LITER 
Aftapkraan voor het afvullen van Cartec producten 
in de werkflacon. De aftapkranen zijn geschikt voor 
de 5 en 10 liter cannen.

ART. CODE INHOUD

3023/4 36 stuks

ART. CODE INHOUD

3021/1 20 liter 1 stuk

3021/1/10 20 liter 10 stuks

3021/2 5/10 liter 1 stuk

3021/2/10 5/10 liter 10 stuks

ART. CODE INHOUD

3481/3 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3019/2 1 stuk

3019/2/10 10 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/torn-mes-119
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/adapter-karamelschijf-boormachine-296
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/pompdispenser-114
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/aftapkraan-klein-10ltr-110
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TOEBEHOREN

AFTAPKRAAN GROOT 20 LITER 
Aftapkraan voor het afvullen van Cartec producten 
in de werkflacon. De aftapkranen zijn geschikt voor 
20 liter cannen.

WERKFLACON 1 LITER       
Werkflacon van 1 liter.

WERKFLACON CARTEC 500ML           
Werkflacon van 500ml met logo en maatverdeling. 

STRAALBREKER
Straalbreker geschikt voor tapkraan zonder 
versmalling. Geschikt voor het afvullen vanuit 
grootverpakking in kleinere flacons (0,5 liter en 1 
liter).

ART. CODE INHOUD

3019/1 1 stuk

3019/1/10 10 stuks

ART. CODE INHOUD

3013/2 10 stuks

ART. CODE INHOUD

3013/1 10 stuks

ART. CODE INHOUD

3019/4 1 stuk

3019/4/50 50 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/aftapkraan-groot-2025ltr-109
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/straalbreker-111
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/werkflacon-cartec-1ltr-105
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/werkflacon-cartec-500ml-104
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TOEBEHOREN

VERNEVELAAR GRIJS KORT      
Sprayer voor 500ml flacon. Deze sprayer wordt het 
meest gebruikt in combinatie met de werkflacon.

MAATBEKER
Maatbeker met inhoud van 1, 2 of 3 liter.

VERNEVELAAR CANYON BLAUW/WIT      
Sprayer voor 500ml en 1 liter flacon.

ART. CODE INHOUD

3017/8 10 stuks

ART. CODE INHOUD

3020/01 1 liter 1 stuk

3020/02 2 liter 1 stuk 

3020/03 3 liter 1 stuk 

ART. CODE INHOUD

3017/11 10 stuks

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vernevelaar-grijs-kort-108
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/vernevelaar-canyon-blauwwit-106
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/maatbeker-112
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POLIJSTEN EN 
LAKCORRECTIE 

Met de unieke “high precision” technologie garanderen de  
polijstproducten van REFINISH een snel, diepglanzend en hologramvrij 

resultaat voor iedere situatie. De producten zijn uitermate geschikt  
voor zowel roterende- als excentrische polijstmachines en zijn siliconenvrij. 
De op kleur gecodeerde polijstpads (met verschillende hardheden) en de 

beschikbare microvezeldoeken versterken het gebruikersgemak  
en daarmee het uiteindelijke resultaat. Ontdek REFINISH.

https://cartecworld.com/nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/


63

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING SLIJPKRACHT ORANGE 
PEELING OXIDATIE DIEPE 

KRASSEN
WAS

KRASSEN
HOLO

GRAMMEN
GLANS
EFFECT

KLEUR
DIEPTE

BESCHER
MINGSDUUR

Diamond  
Cut 3000 Polijsten ••••• ••••• ••••• ••••• ••• •••

Compound  
5000 Polijsten •••• •••• •••• •••• •• ••

Final Cut  
9000 Polijsten ••• ••• ••• ••••• •••• •••• ••••

Ultra	Finish	
12000 Polijsten • ••• ••••• ••••• ••••

WaxCoat Wax ••••• •••• tot  
6 mnd

Superlak -
reiniger Polijsten ••• • •• • •••

Paint  
Compound Polijsten ••• ••• •••• •••• ••• •••

Chrome  
Polish

Lakreiniger/
Wax ••• ••• ••• ••• •••• •••

Perfect	 
Polish

Lakreiniger/
Wax •• • ••• ••••• ••• tot 3 mnd

Excellent  
PTFE Wax Wax • •• ••••• ••• tot 3 mnd

Fast	Glaze Wax ••••• ••• tot 3 mnd

Wax Guard Lakverzegeling ••••• •••• tot  
36 mnd

Ceramic  
Guard

Ceramic  
Coating ••••• ••••• tot 5 jaar

POLIJSTEN EN LAKCORRECTIE
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POLIJSTEN EN LAKCORRECTIE

REFINISH

DIAMOND CUT 3000 
Diamond Cut 3000 is een compound met een 
extreem diepe polijstwerking. Het product is 
uitermate geschikt voor verweerde, harde en 
krasbestendige lakken. Diepe (schuur)krassen, 
spuitnevel, sinaasappelhuid, stofjes en zakkers 
worden snel en moeiteloos verwijderd. Diamond 
Cut 3000 is tijdbesparend door snelle verwerking, 
is gemakkelijk uit te poetsen en geeft direct hoge 
glans. Na het gebruik van Diamond Cut 3000 
wordt Final Cut 9000 en/of Ultra Finish 12000 
geadviseerd.

COMPOUND 5000 
Compound 5000 brengt de geoxideerde en doffe 
autolak weer op hoogglans. Dit polijstmiddel is 
ook geschikt voor nieuwe, vers gespoten lakken. 
Lakproblemen als sinaasappelhuid, spuitnevel en 
krassen worden makkelijk en effectief verwijderd. 
De Compound 5000 is een economische keuze, 
is niet vet en geeft nauwelijks stofvorming. Na het 
gebruik van Compound 5000 wordt Final Cut 9000 
geadviseerd.

FINAL CUT 9000 
Final Cut 9000 is een ‘one step’ finishing 
product. Kleine krasjes en hologrammen worden 
gemakkelijk verwijderd. Final Cut 9000 geeft de 
lak een zeer diepe glans. In combinatie met een 
excentrisch-roterende machine wordt het beste 
resultaat behaald. Kan ook als “one step” product 
worden ingezet.

ULTRA FINISH 12000   
Ultra Finish 12000 is een high finishing product 
en geeft een extreem diepe glans aan de lak. 
Met Ultra Finish 12000 wordt een absoluut 
hologramvrij resultaat behaald. Het product bevat 
geen siliconen, laat geen vette laag achter op 
de lak en is makkelijk in gebruik. In combinatie 
met een roterende machine wordt het beste 
resultaat behaald, maar een excentrisch-roterende 
polijstmachine kan ook worden gebruikt.

ART. CODE INHOUD

REFL30-1 1 kg

REFL30-1 6x1 kg

ART. CODE INHOUD

REFL50-1 1 liter

REFL50-1 6x1 liter

ART. CODE INHOUD

REFL90-1 1 liter

REFL90-1 6x1 liter

ART. CODE INHOUD

REFL12-1 1 liter

REFL12-1 6x1 liter

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/diamond-cut-3000-67
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/compound-5000-68
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/final-cut-9000-69
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/ultra-finish-12000-66
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REFINISH

WAXCOAT  
WaxCoat bevat speciale polymeren, carnaubawax 
en geeft een langdurige bescherming na het 
polijstproces. Het product geeft een zeer diepe 
glans en zorgt voor een extreem glad oppervlak. 
WaxCoat heeft geen polijstende werking. Het 
product is gemakkelijk aan te brengen en te 
verwerken met de bijbehorende microvezeldoek.

PANEL SPRAY   
Panel Spray zorgt ervoor dat na het poetsen 
polijstresiduen, siliconen of oplosmiddelen 
makkelijk verwijderd kunnen worden. Panel Spray 
kan ook gebruikt worden als voorbereidingsfase 
voor het aanbrengen van een keramische coating. 
Dit resulteert in een betere hechting van de 
coating met het oppervlak.

MICROFIBER ULTRA-SOFT CLOTH  
GREEN
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik na de Diamond Cut 3000. Het is een 
kwalitatieve en zware microvezeldoek die optimaal 
absorbeert en geschikt is voor alle oppervlakken. 
Deze doek zorgt voor een goede reiniging.

MICROFIBER ULTRA-SOFT CLOTH  
YELLOW
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik na de Compound 5000. Het is een 
kwalitatieve en zware microvezeldoek die optimaal 
absorbeert en geschikt is voor alle oppervlakken. 
Deze doek zorgt voor een goede reiniging.

ART. CODE INHOUD

REFLPS-1 1 liter

REFLPS-1 6x1 liter

ART. CODE INHOUD

REFLWC-1 1 liter

REFLWC-1 6x1 liter

ART. CODE INHOUD

RF2203/5 5 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2205/5 5 stuks

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/wax-coat-71
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/panel-spray-70
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-ultra-soft-cloth-green-327
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-ultra-soft-cloth-yellow-328
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MICROFIBER ULTRA-SOFT CLOTH  
WHITE
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik na de Final Cut 9000. Het is een 
kwalitatieve en zware microvezeldoek die optimaal 
absorbeert en geschikt is voor alle oppervlakken. 
Deze doek zorgt voor een goede reiniging.

MICROFIBER ULTRA-SOFT CLOTH  
ANTHRACITE   
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik na de Ultra Finish 12000. Het is een 
kwalitatieve en zware microvezeldoek die optimaal 
absorbeert en geschikt is voor alle oppervlakken. 
Deze doek zorgt voor een goede reiniging.

MICROFIBER ULTRA-SOFT CLOTH  
VIOLET
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik na de WaxCoat. Het is een kwalitatieve 
en zware microvezeldoek die optimaal absorbeert 
en geschikt is voor alle oppervlakken. Deze doek 
zorgt voor een goede reiniging.

MICROFIBER ULTRA-SOFT CLOTH 
RED
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik met de Panel Spray. Het is een 
kwalitatieve en zware microvezeldoek die optimaal 
absorbeert en geschikt is voor alle oppervlakken. 
Deze doek zorgt voor een goede reiniging.

ART. CODE INHOUD

RF2207/5 5 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2210/5 5 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2211/5 5 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2212/5 5 stuks

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-ultra-soft-cloth-white-329
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-ultra-soft-cloth-anthracite-330
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-ultra-soft-cloth-violet-331
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-ultra-soft-cloth-red-332
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REFINISH POLIJSTPAD PRO DUO, GROF, 
GROEN  
In combinatie met de Diamond Cut 3000 is 
het effect van deze pad subliem. Deze grove 
polijstpad is ideaal te gebruiken voor het polijsten 
van lakoppervlakken met (diepe) krassen. Het 
slimme design van deze pad zorgt ervoor dat er 
minder hitte in de pad komt, wat resulteert in 
effectiever polijsten. Te gebruiken in combinatie 
met excentrische en roterende machines. 

REFINISH POLIJSTPAD FOAM ROTEREND, 
GROF, GROEN  
In combinatie met de Diamond Cut 3000 is het 
effect van deze pad subliem. Deze grove polijstpad 
is ideaal te gebruiken voor het polijsten van 
lakoppervlakken met (diepe) krassen. Alleen te 
gebruiken met een roterende machine.

REFINISH POLIJSTPAD FOAM 
EXCENTRISCH, GROF, GROEN  
In combinatie met de Diamond Cut 3000 is het 
effect van deze pad subliem. Deze grove polijstpad 
is ideaal te gebruiken voor het polijsten van 
lakoppervlakken met (diepe) krassen. Alleen te 
gebruiken met een excentrische machine.

REFINISH POLIJSTPAD FOAM ROTEREND, 
MEDIUM, GEEL  
Deze pad is speciaal ontwikkeld om te combineren 
met de Compound 5000. Deze combinatie geeft 
een prachtig resultaat. Het is een middelgrove 
polijstpad die ideaal is voor het polijsten van 
lakoppervlakken met krassen. Alleen te gebruiken 
met een roterende machine.

ART. CODE INHOUD

RF2113/10 135x12 mm 10 stuks

RF2114/10 160x12 mm 10 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2110/5 150x30 mm 5 stuks

RF2112/12 80x25 mm 12 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2115/12 70x12 mm 12 stuks

RF2116/5 150x25 mm 5 stuks

RF2117/12 100x25 mm 12 stuks

RF2118/12 45x15 mm  12 stuks

RF2119/5 180x30 mm 5 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2120/5 150x30 mm 5 stuks

RF2122/12 80x25 mm 12 stuks

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-roterend-grof-groen-315
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-excentrisch-grof-groen-317
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-pro-duo-grof-groen-316
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-roterend-medium-geel-318
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REFINISH POLIJSTPAD PRO DUO,  
MEDIUM, GEEL   
Deze pad is speciaal ontwikkeld om te combineren 
met de Compound 5000. Het is een middelgrove 
polijstpad die ideaal is voor het polijsten van 
lakoppervlakken met krassen. Het slimme design 
van deze pad zorgt ervoor dat er minder hitte in de 
pad komt, wat resulteert in effectiever polijsten. 
Te gebruiken in combinatie met excentrische en 
roterende machines. 

POLIJSTEN EN LAKCORRECTIE

REFINISH

REFINISH POLIJSTPAD FOAM 
EXCENTRISCH, MEDIUM, GEEL   
Deze pad is speciaal ontwikkeld om te combineren 
met de Compound 5000. Het is een middelgrove 
polijstpad die ideaal is voor het polijsten van 
lakoppervlakken met krassen. Alleen te gebruiken 
met een excentrische machine.

REFINISH POLIJSTPAD FOAM ROTEREND, 
MEDIUM-SOFT, WIT
Deze pad combineren met Refinish Final Cut 
9000 zorgt voor een glanzend resultaat. Het is 
een medium polijstpad die gebruikt wordt voor 
het licht polijsten en het op glans brengen van 
lakoppervlakken. Alleen te gebruiken in combinatie 
met roterende machines. 

REFINISH POLIJSTPAD FOAM 
EXCENTRISCH, MEDIUM-SOFT, WIT
Deze pad combineren met Refinish Final Cut 
9000 zorgt voor een glanzend resultaat. Het is 
een medium polijstpad die gebruikt wordt voor 
het licht polijsten en het op glans brengen van 
lakoppervlakken. Alleen te gebruiken in combinatie 
met excentrische machines. 

ART. CODE INHOUD

RF2123/10 135x12 mm 10 stuks

RF2124/10 160x12 mm 10 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2125/12 70x12 mm 12 stuks

RF2126/5 150x25 mm 5 stuks

RF2127/12 100x25 mm 12 stuks

RF2128/12 45x15 mm  12 stuks

RF2129/5 180x30 mm 5 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2150G/5 150x30 mm 5 stuks

RF2152G/12 80x25 mm 12 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2155/12 70x12 mm 12 stuks

RF2156/5 150x25 mm 5 stuks

RF2157/12 100x25 mm 12 stuks

RF2158/12 45x15 mm  12 stuks

RF2159/05 180x30 mm 5 stuks

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-excentrisch-medium-geel-320
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-pro-duo-medium-geel-319
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-roterend-medium-soft-wit-321
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-excentrisch-medium-soft-wit-323
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REFINISH POLIJSTPAD PRO DUO, 
ULTRA-SOFT, GRIJS
In combinatie met Refinish Ultra Finish 12000 
zorgt deze pad voor een prachtig eindresultaat. 
Deze fijne polijstpad zorgt voor een hologramvrije 
hoogglans op het lakoppervlak. Het slimme design 
van deze pad zorgt ervoor dat er minder hitte in de 
pad komt, wat resulteert in effectiever polijsten. 
Te gebruiken in combinatie met excentrische en 
roterende machines. 

REFINISH POLIJSTPAD FOAM ROTEREND, 
ULTRA-SOFT, GRIJS 
In combinatie met Refinish Ultra Finish 12000 
zorgt deze pad voor een prachtig eindresultaat. 
Deze fijne polijstpad zorgt voor een hologramvrije 
hoogglans op het lakoppervlak. Alleen te gebruiken 
met roterende machines.

REFINISH POLIJSTPAD FOAM 
EXCENTRISCH, ULTRA-SOFT, GRIJS 
In combinatie met Refinish Ultra Finish 12000 
zorgt deze pad voor een prachtig eindresultaat. 
Deze fijne polijstpad zorgt voor een hologramvrije 
hoogglans op het lakoppervlak. Alleen te gebruiken 
met excentrische machines.

REFINISH POLIJSTPAD PRO DUO, 
MEDIUM-SOFT, WIT
Deze pad combineren met Refinish Final Cut 
9000 zorgt voor een glanzend resultaat. Het is 
een medium polijstpad die gebruikt wordt voor 
het licht polijsten en het op glans brengen van 
lakoppervlakken. Het slimme design van deze pad 
zorgt ervoor dat er minder hitte in de pad komt, 
wat resulteert in effectiever polijsten. Te gebruiken 
in combinatie met excentrische en roterende 
machines. 

ART. CODE INHOUD

RF2173G/10 135x12 mm 10 stuks

RF2174G/10 160x12 mm 10 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2170/5 150x30 mm 5 stuks

RF2172/12 80x25 mm 12 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2175/12 70x12 mm 12 stuks

RF2176/5 150x25 mm 5 stuks

RF2177/12 100x25 mm 12 stuks

RF2178/12 45x15 mm  12 stuks

RF2179/5 180x30 mm 5 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2153G/10 135x12 mm 10 stuks

RF2154G/10 160x12 mm 10 stuks

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-pro-duo-medium-soft-wit-322
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-roterend-ultra-soft-grijs-324
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-foam-excentrisch-ultra-soft-grijs-326
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polijstpad-pro-duo-ultra-soft-grijs-325
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WOOLPAD CUTTING ROTARY
Voor het polijsten van de lak. Door het gebruik 
van echt schapenvacht bereikt u een optimaal 
polijstresultaat. De vacht voorkomt hittevorming en 
maakt diep polijsten mogelijk. Verkrijgbaar in twee 
maten.

WOOLPAD CUTTING ORBITAL & ROTARY
Deze pad is ontwikkeld voor snelle en diepe 
krasverwijdering. De combinatie van wol en een 
tussenlaag van schuim zorgt voor een betere 
duurzaamheid. De woolpad is te gebruiken 
in combinatie met exentrische en roterende 
machines.

MICROFIBER CUTTING DISC  
Microvezelpad gemaakt van zeer fijne microvezel. 
Verwijdert snel krassen zonder teveel lak weg te 
halen. Reing voor het beste resultaat en voor een 
langere standtijd de microvezelpad regelmatig met 
een luchtspuit.

MICROFIBER FINISHING DISC   
Microvezelpad gemaakt van zeer fijne microvezel. 
Brengt de lak snel terug naar hoogglans. Reinig 
voor het beste resultaat en voor een langere 
standtijd de microvezel pad regelmatig met een 
luchtspuit.

ART. CODE INHOUD

RF2090/5 150 mm 5 stuks

RF2092/12 80 mm 12 stuks

ART. CODE INHOUD

RF2030 130/145 mm

RF2031 80/90 mm

RF2032 150/170 mm

ART. CODE INHOUD

RF2010 135 mm

RF2011 80 mm

RF2012 160 mm

ART. CODE INHOUD

 RF2020 135 mm

RF2021 80 mm

RF2022 160 mm

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/woolpad-cutting-rotary-314
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/woolpad-cutting-orbital-311-311
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-cutting-disc-309
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/microfiber-finishing-disc-310
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REFINISH POLISHING BAG ROTEREND
Refinish’ productenlijn kenmerkt zich door 
innovatie en techniek. Alle producten hebben 
eigen unieke voordelen en kunnen gebruikt worden 
in verschillende stappensystemen. Voor ieder 
product is een unieke pad en doek ontwikkeld 
welke herkenbaar zijn aan de overeenkomende 
kleur. De Refinish Polishing Bag Roterend bevat alle 
producten, inclusief pads geschikt voor roterende 
(150 mm) machines en microvezeldoeken. De 
meegeleverde Polishing Bag geeft de mogeljkheid 
om de producten gemakkelijk op te bergen en mee 
te nemen.

REFINISH POLISHING BAG EXCENTRISCH
Refinish’ productenlijn kenmerkt zich door 
innovatie en techniek. Alle producten hebben eigen 
unieke voordelen en kunnen gebruikt worden in 
verschillende stappensystemen. Voor ieder product 
is een unieke pad en doek ontwikkeld welke 
herkenbaar zijn aan de overeenkomende kleur. 
De Refinish Polising Bag Excentrisch bevat alle 
producten, inclusief pads geschikt voor excentrische 
(150 mm) machines en microvezeldoeken. De 
meegeleverde Polishing Bag geeft de mogelijkheid 
om de producten gemakkelijk o op te bergen en 
mee te nemen.

REFINISH STARTPAKKET ROTEREND
Refinish’ productenlijn kenmerkt zich door 
innovatie en techniek. Alle producten hebben eigen 
unieke voordelen en kunnen gebruikt worden in 
verschillende stappensystemen. Voor ieder product 
is een unieke pad en doek ontwikkeld welke 
herkenbaar zijn aan de overeenkomende kleur. Het 
Refinish startpakket roterend bevat alle producten, 
inclusief pads geschikt voor roterende (150 mm) 
machines en microvezeldoeken. Daarnaast wordt 
het pakket geleverd met een handige wandhouder 
welke de werkplaats opgeruimd en overzichtelijk 
houdt.  

REFINISH STARTPAKKET EXCENTRISCH
Refinish’ productenlijn kenmerkt zich door 
innovatie en techniek. Alle producten hebben eigen 
unieke voordelen en kunnen gebruikt worden in 
verschillende stappensystemen. Voor ieder product 
is een unieke pad en doek ontwikkeld welke 
herkenbaar zijn aan de overeenkomende kleur. 
Het Refinish startpakket excentrisch bevat alle 
producten, inclusief pads geschikt voor excentrische 
(150 mm) machines en microvezeldoeken. 
Daarnaast wordt het pakket geleverd met een 
handige wandhouder welke de werkplaats 
opgeruimd en overzichtelijk houdt. 

ART. CODE INHOUD

REFLSP-R4 1 stuk

ART. CODE INHOUD

REFLSP-E4 1 stuk

ART. CODE INHOUD

REFLSP-R3 1 stuk

ART. CODE INHOUD

REFLSP-E3 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polishing-bag-1-ltr-150mm-roterend-alle-producten-308
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polishing-bag-1ltr-150mm-excentrisch-alle-producten-306
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-startpakket-150mm-roterend-alle-producten-307
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-startpakket-150mm-excentrisch-alle-producten-305
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CARTEC ORBI POLIJSTMACHINE
De Cartec Orbi is Cartec’s eigen excentrische 
polijstmachine. De machine geeft 15 mm uitslag 
voor hoge effectiviteit. Door middel van de ‘speed 
control trigger’ is er continue controle over de 
snelheid. De luchtdoorvoer is geoptimaliseerd 
voor ultieme koeling van de machine, zonder 
vervelende luchten voor de gebruiker. Polijsten 
gebeurt hologramvrij door middel van een 
vrijdraaiende aandrijving. Er ontstaat weinig hitte 
met het oppervlak, wat het poetsen makkelijker 
maakt op temperatuur-gevoelige lakken. 

CARTEC ROTY POLIJSTMACHINE
De Cartec Roty is Cartec’s eigen roterende 
polijstmachine. De 125mm houder is geschikt 
voor de Cartec polijstpads. Door middel van de 
‘speed control trigger’ is er continue controle 
over de snelheid. De poetsmachine heeft genoeg 
vermogen voor het verwijderen van de krassen.

REFINISH STARTPAKKET FLEX PXE 80
Dit pakket is speciaal samengesteld voor de Flex 
PXE80 polijstmachine. De accu polijstmachine 
die geschikt is voor iedere taak: van spotrepair 
tot hologramvrij polijsten. Dit startpakket bevat: 
Refinish 3000 (150 gr), Refinish 9000 (150 ml), 
polijstpad groen excentrisch 100x25 mm (2 stuks), 
polijstpad wit excentrisch 100x25 mm (2 stuks), 
polijstpad groen excentrisch 45x15 mm (2 stuks), 
polijstpad wit excentrisch 45x15 mm (2 stuks), 
microvezeldoek groen, microvezeldoek wit en rozet 
22 mm P2000 (10 stuks).

REFINISH KOPLAMP HERSTELSET
Complete set voor het herstellen van doffe en 
verweerde koplampen. In een aantal stappen ziet 
de koplamp er weer als nieuw uit.

ART. CODE INHOUD

3096/40 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3096/10 1 stuk

ART. CODE INHOUD

REFLSP-RE8 1 stuk

ART. CODE INHOUD

REFLSP-5 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-startpakket-flex-pxe-80-1562
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-koplamp-herstelset-2748
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/cartec-roty-polijstmachine-roterend-o125mm-1000w-185
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/cartec-orbi-polijstmachine-exentrisch-o150mm-900w-184
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REFINISH WANDHOUDER
Deze Refinish Wandhouder is speciaal ontworpen 
voor producten uit de Refinish Line. De 
wandhouder biedt plaats aan drie Refinish flessen 
die zowel rechtop als ondersteboven gehangen 
kunnen worden. Ook is er rekening gehouden 
met de polijstpads; paddoosjes kunnen geplaatst 
worden bovenop de wandhouder. Daarnaast is 
het mogelijk om twee losse polijstsponzen op het 
wandrek te plaatsen. Dit maakt het gemakkelijk 
om tijdens het werk de pads te wisselen.

REFINISH CARTEC HOLOGRAM LAMP 
Lamp voor het vinden van krassen, swirls of voor 
controle van het werk. Met Cartec opdruk.

REFINISH SCHORT
Schort voor het polijsten met de 
Cartec Refinish Line. Met Cartec opdruk. 

REFINISH POLISHING BAG   
De Refinish Polishing Bag is speciaal ontworpen 
voor de producten uit de Refinish Line. Deze  
Polishing Bag geeft de mogelijkheid om de  
Refinish flessen, pads en doeken gemakkelijk op 
te bergen en mee te nemen. In het midden van de 
Polishing Bag is er plaats voor een poetsmachine. 
Documentatie is te bewaren in de vakken aan 
de voor- en bovenkant. Deze Polishing Bag wordt 
geleverd met een handige schouderriem. (Let op: 
exclusief inhoud)

ART. CODE INHOUD

RF5010 1 stuk

ART. CODE INHOUD

RF3121 1 stuk

ART. CODE INHOUD

RF5012 1 stuk

ART. CODE INHOUD

RF5011 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polishing-bag-336
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/refinish-wandhouder-3383
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-cartec-hologram-lamp-338
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-schort-337
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SCHUREN

ABRALON SCHUURSCHIJVEN 77 MM
Abralon schuurschijven 77 mm zijn ideaal voor het 
grof tot micro matteren van de lak. 

ABRALON SCHUURSCHIJVEN 150 MM
Abralon schuurschijven 150 mm zijn ideaal voor 
het grof tot micro matteren van de lak. 

SOFTADAPTER ROOD 
Flexibele tussenpad die de bestaande steunschijf 
op de schuurmachine omvormt tot een zachte 
steunpad en zo geschikt maakt om te combineren 
met fijner schuurpapier. Verkrijgbaar in 150 mm 
en 77 mm.

SCHUURBLOK
Schuurblok met de ergonomische afwerking 
waardoor het schuurblok een fijne afwerking  geeft 
op onregelmatige oppervlakken. Te gebruiken 
met 77mm en 150mm diameter klittenband 
schuurvellen.

ART. CODE INHOUD

3223/2 Korrel 500, 20 stuks

3224/2 Korrel 1000, 20 stuks

3225/2 Korrel 2000, 20 stuks

3226/2 Korrel 3000, 20 stuks

3227/2 Korrel 4000, 20 stuks

ART. CODE INHOUD

3223/1 Korrel 500, 20 stuks

3224/1 Korrel 1000, 20 stuks

3225/1 Korrel 2000, 20 stuks

3226/1 Korrel 3000, 20 stuks

3227/1 Korrel 4000, 20 stuks

ART. CODE INHOUD

3231/3 150 mm 1 stuk

3231/4 77 mm  1 stuk

ART. CODE INHOUD

3235/4 77mm 1 stuk

3235/5 150mm  1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/schuren/abralon-schuurschijven-77mm-255
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/schuren/abralon-schuurschijven-150mm-256
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/schuren/softadapter-150mm-rood-259-259
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/schuren/handblok-rond-hard-77mm-262-262
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SCHUURKLOSJE (RUBBER) 22 MM 
De schuurklos is, in combinatie met de rozet, met 
name geschikt voor vochtig schuren van de lak.

LAKSCHAAF UNIVERSEEL 
Lakschaaf voor het verwijderen van stofjes uit 
reeds uitgeharde lak.

POLIJSTEN EN LAKCORRECTIE

SCHUREN

ROZET 22 MM P2000 
Voor handmatig matteren van kleine oppervlakken.

ART. CODE INHOUD

3229/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3234/02 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3229/2 10x10 stuks

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/schuren/schuurklosje-rubber-22mm-257
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/schuren/rozet-22mm-p2000-10-x-10st-258-258
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/schuren/lakschaaf-universeei-261
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KRASVERWIJDERING

DIAMOND CUT 3000 
Diamond Cut 3000 is een compound met een 
extreem diepe polijstwerking. Het product is 
uitermate geschikt voor verweerde, harde en 
krasbestendige lakken. Diepe (schuur)krassen, 
spuitnevel, sinaasappelhuid, stofjes en zakkers 
worden snel en moeiteloos verwijderd. Diamond 
Cut 3000 is tijdbesparend door snelle verwerking, 
is gemakkelijk uit te poetsen en geeft direct 
hoge glans. Na het gebruik van Diamond Cut 
3000 wordt Final Cut 9000 of Ultra Finish 12000 
geadviseerd.

COMPOUND 5000 
Compound 5000 brengt de geoxideerde en doffe 
autolak weer op hoogglans. Dit polijstmiddel is 
ook geschikt voor nieuwe, vers gespoten lakken. 
Lakproblemen als sinaasappelhuid, spuitnevel en 
krassen worden makkelijk en effectief verwijderd. 
De Compound 5000 is een economische keuze, 
is niet vet en geeft nauwelijks stofvorming. Na het 
gebruik van Compound 5000 wordt Final Cut 9000 
geadviseerd.

COMPOUND 4800 PASTE 
Een krachtige polijst-emulsie. De Compound 4800 
Paste brengt geoxideerde en doffe lakken weer 
snel op hoogglans. Ook geschikt voor nieuwe 
en verse lakken. De Compound 4800 Paste is 
geschikt voor handmatig en machinaal gebruik. 
Door de samenstelling is het product makkelijk te 
verwerken en is er geen water nodig. Compound 
4800 Paste is vrij van siliconen.

ART. CODE INHOUD

REFP48-04 12x400 gram

REFP48-1 1 kg

REFP48-3 3 kg

ART. CODE INHOUD

REFL30-1 1 kg

REFL30-1 6x1 kg

ART. CODE INHOUD

REFL50-1 1 liter

REFL50-1 6x1 liter

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/diamond-cut-3000-67
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/compound-5000-68
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/compound-4800-paste-72
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ANTI HOLOGRAM

FINAL CUT 9000 
Final Cut 9000 is een ‘one step’ finishing 
product. Kleine krasjes en hologrammen worden 
gemakkelijk verwijderd. Final Cut 9000 geeft de 
lak een zeer diepe glans. In combinatie met een 
excentrisch-roterende machine wordt het beste 
resultaat behaald. Kan ook als “one step” product 
worden ingezet.

ULTRA FINISH 12000   
Ultra Finish 12000 is een high finishing product 
en geeft een extreem diepe glans aan de lak. 
Met Ultra Finish 12000 wordt een absoluut 
hologramvrij resultaat behaald. Het product bevat 
geen siliconen, laat geen vette laag achter op 
de lak en is makkelijk in gebruik. In combinatie 
met een roterende machine wordt het beste 
resultaat behaald, maar een excentrisch-roterende 
polijstmachine kan ook worden gebruikt.

ART. CODE INHOUD

REFL90-1 1 liter

REFL90-1 6x1 liter

ART. CODE INHOUD

REFL12-1 1 liter

REFL12-1 6x1 liter

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/final-cut-9000-69
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/ultra-finish-12000-66
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CONTROLE EN BESCHERMEN

WAXCOAT  
WaxCoat bevat speciale polymeren, carnaubawax 
en geeft een langdurige bescherming na het 
polijstproces. Het product geeft een zeer diepe 
glans en zorgt voor een extreem glad oppervlak. 
WaxCoat heeft geen polijstende werking. Het 
product is gemakkelijk aan te brengen en te 
verwerken met de bijbehorende microvezeldoek.

PANEL SPRAY   
Panel Spray zorgt ervoor dat na het poetsen 
polijstresiduen, siliconen of oplosmiddelen 
makkelijk verwijderd kunnen worden. Panel Spray 
kan ook gebruikt worden als voorbereidingsfase 
voor het aanbrengen van een keramische coating. 
Dit resulteert in een betere hechting van de 
coating met het oppervlak.

ART. CODE INHOUD

REFLWC-1 1 liter

REFLWC-1 6x1 liter

ART. CODE INHOUD

REFLPS-1 1 liter

REFLPS-1 6x1 liter

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/wax-coat-71
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/panel-spray-70
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MACHINE

CARTEC ROTY POLIJSTMACHINE 
De Cartec Roty is Cartec’s eigen roterende 
polijstmachine. De 125mm houder is geschikt 
voor de Cartec polijstpads. Door middel van de 
‘speed control trigger’ is er continue controle 
over de snelheid. De polijstmachine heeft genoeg 
vermogen voor het verwijderen van de krassen.

CARTEC ORBI POLIJSTMACHINE
De Cartec Orbi is Cartec’s eigen excentrische 
polijstmachine. De machine geeft 15 mm uitslag 
voor hoge effectiviteit. Door middel van de ‘speed 
control trigger’ is er continue controle over de 
snelheid. De luchtdoorvoer is geoptimaliseerd 
voor ultieme koeling van de machine, zonder 
vervelende luchten voor de gebruiker. Polijsten 
gebeurt hologramvrij door middel van een 
vrijdraaiende aandrijving. Er ontstaat weinig hitte 
met het oppervlak, wat het poetsen makkelijker 
maakt op temperatuur-gevoelige lakken.

MUURBEUGEL POLIJSTMACHINE  
CARTEC 
Wandhouder voor de bevestiging van de 
polijstmachine.

ADAPTER M14 POLIJSTPADHOUDER  
BOORMACHINE  
Adapter M14 voor gebruik van de polijstpadhouder 
op een boormachine.

ART. CODE INHOUD

3096/40 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3096/10 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3107/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3109/8 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/cartec-roty-polijstmachine-roterend-o125mm-1000w-185
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/cartec-orbi-polijstmachine-exentrisch-o150mm-900w-184
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/muurbeugel-polijstmachine-cartec-210
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/adapter-m14-polijstsponshouder-boormachine-216
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FLEX ACCU POLIJSTMACHINE PE150
FLEX PE150 18.0-EC/5.0 Accu polijstmachine is 
een roterende en koolborstelloze poetsmachine op 
accu en wordt in een luxe L-BOXX koffer geleverd 
inclusief 2 accu’s van 18 Volt en een oplader. 
De FLEX PE150 accu polijstmachine beschikt 
over een toerentalregelaar. Deze 150 mm accu 
polijstmachine van FLEX is een geweldige machine 
om mee te polijsten zonder last te hebben 
van de stroomkabel. Hierdoor is een volledige 
bewegingsvrijheid mogelijk tijdens het polijsten.

FLEX ACCU POLIJSTMACHINE XFE 15
FLEX XFE15 150 18.0-EC Accu polijstmachine 
is een excentrisch roterende en koolborstelloze 
poetsmachine op accu met een 15 mm uitslag 
voor het verwijderen van swirls, hologrammen en 
andere lakdefecten. Dankzij de krachtige FLEX 
motor zorgt deze polijstmachine tevens voor een 
ultieme hoogglans.

FLEX PXE 80 NANO ACCU 
POLIJSTMACHINE
De accu polijstmachine die geschikt is voor iedere 
taak: van spotrepair tot hologramvrij polijsten. 
Een eenvoudig, gereedschapsloos wisselsysteem 
voor de verschillende aandrijvingen verhoogt de 
inzetmogelijkheden.

FLEX POLIJSTMACHINE PE14-2 150  
Flex Polijstmachine PE14-2 150 met de volgende 
technische gegevens; max. steunzool - 150 mm, 
onbelast toerental 380-2100 tpm, opgenomen 
vermogen 1400 Watt, afgegeven vermogen 880 
Watt, gereedschapsopname M 14, afmetingen (L x 
H) 402x117 mm, gewicht 2,3 kg.

ART. CODE INHOUD

3101/447153 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3101/418099 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3101/418102 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3101/373680 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/flex-accu-polijstmachine-pe150-180-ec50-set-incl-2-accus-125mm-steunschijf-204
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/flex-accu-polijstmachine-xfe-15-150-180-ec50-set-incl-2-accus-125mm-steunschijf-202
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/flex-pxe-80-1561
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/flex-polijstmachine-pe14-2-150-198
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FLEX POLIJSTMACHINE XFE 7-15 150
Flex excentrische Polijstmachine XFE7-15 150 met 
de volgende technische gegevens; max. steunzool 
- 150 mm, 2900-8600 oscillaties per minuut, 
afgegeven vermogen 710 Watt,  gewicht 2,4 kg.

RUPES BIGFOOT MILLE GEAR DRIVEN 
POLIJSTMACHINE (CARTEC) 
Om de kloof tussen de roterende en de orbital 
polishers te overbruggen, biedt de Mille een 
balans van kracht en ergonomie. Krachtige 
defectverwijdering, veelzijdigheid en consistente 
prestaties. Voorzien van een hoge koppelmotor, 
een compact design, premium ergonomie en 
lichtgewichte behuizing. Door het lichtgewicht en 
het krachtige ontwerp een ultieme polijstoplossing.

RUPES BIG FOOT POETSMACHINE  
15 MM LOS (RU-LHR15ESSTD)   
De LHR15ES, ofwel de Bigfoot 15, is de meest 
gebruikte machine van de Big Foot familie.  
Door zijn uitslag van 15 mm en de veel gebruikte 
maat poetspad van 150 mm doorsnede is de  
Big Foot 15 geschikt voor de meest voorkomende 
oppervlakken en het snelle werk.

RUPES BIG FOOT MARK III 
POETSMACHINE 15 MM LOS (RU-
LHR15IIISTD) 
De nieuwe LHR 15 MarkIII is gebouwd voor 
elke uitdaging op het gebied van detailing. 
Door het ergonomische design is het mogelijk 
om comfortabel nauwkeurige lakcorrecties 
uitvoeren bij gebogen oppervlakken en op moeilijk 
bereikbare plaatsen. De LHR 15 MarkIII heeft een 
hoger aantal rotaties per minuut vergeleken met 
de LHR 21 MarkIII. Deze hogere snelheid zorgt 
voor equivalente correctie, met een paddiameter 
en een draaicirkel die beter geschikt zijn voor 
gebogen en gevarieerde oppervlakken.

ART. CODE INHOUD

3101/418080 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3098/90 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3098/40 15mm 1 stuk

3098/41 21mm 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3098/149 15mm 1 stuk

3098/150 21mm 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/flex-polijstmachine-xfe-7-15-150-205
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/rupes-bigfoot-mille-gear-driven-polijstmachine-lk900e-stn-cartec-193
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/rupes-big-foot-poetsmachine-15-mm-los-ru-lhr15esstd-189
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/rupes-big-foot-mark-iii-poetsmachine-15-mm-los-ru-lhr15iiistd-187
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RUPES IBIRD MINI POLISHING 
ACCUMACHINE HLR75/STB
De RUPES BIGFOOT HLR75 iBrid Mini is ideaal 
voor polijsttoepassingen in bochten, contouren en 
compacte ruimtes, en heeft een 12mm baan en 
Ø75mm (3-inch) steunplaat voor wendbaarheid en 
precieze controle.

RUPES POETSMACHINE LHR75 LOS  
De LHR75 is een pneumatische excentrische 
mini polijstmachine, speciaal ontwikkeld voor 
spotrepair. Het bijzondere ontwerp maakt het 
een ideaal gereedschap voor het polijsten van 
kleinere of moeilijk toegankelijke zones en voor 
speciale toepassingen, zoals het polijsten van 
helmen, motortanks, koplampen en bumpers. Dit 
is het ideale gereedschap voor het verwijderen 
van lakfouten op kleinere oppervlakken. De 
excentrische beweging van 12 mm en de kleine 
diameter van slechts 75 mm maakt snel en 
eenvoudig uitschuren van het defect mogelijk 
en helpt het te herstellen gebied te verkleinen. 
Luchtverbruik max 320 l/min.

AUTOTRIZ NANO POLISHER KIT 3.0 
STANDAARD KIT
Autotriz nano polisher is een unieke mini-
polijstmachine welke erg geschikt is voor het 
detailistisch polijsten van moeilijk te bereiken 
oppervlakken zoals bijvoorbeeld een deurgreep, 
grille of logo/embleem. De standaard kit bevat 
alleen de tool en polijstpads.

AUTOTRIZ NANO POLISHER KIT 3.0 
DELUXE
Autotriz nano polisher is een unieke mini-
polijstmachine welke erg geschikt is voor het 
detailistisch polijsten van moeilijk te bereiken 
oppervlakten zoals bijvoorbeeld een deurgreep, 
grille of logo/embleem. De deluxe kit bevat als 
extra een standaard waar de machine in gehangen 
kan worden. 

ART. CODE INHOUD

3098/218 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3098/70 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3095/21 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3095/20 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/rupes-ibird-mini-polishing-accumachine-hlr75stb-3385
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/rupes-poetsmachine-lhr-75-los-192
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/autotriz-nano-polisher-kit-30-standard-kit-2958
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/autotriz-nano-polisher-kit-30-deluxe-2962
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POLIJSTEN EN LAKCORRECTIE

MACHINE

RODAC POLIJSTMACHINE LUCHT 75 MM 
(RC166)   
Rodac RC166 poetsmachine en polijstmachine 
is een lichte en krachtige poetsmachine voor het 
snel poetsen en polijsten van kleine plekken. Deze 
pneumatische poetsmachine en polijstmachine is 
traploos instelbaar en is voorzien van een 75 mm 
Velcro klitteband pad.

RODAC SCHUURMACHINE (RC169)   
Rodac RC169 schuurmachine is een lichte en zeer 
krachtige excentrisch roterende schuurmachine 
met een 4 mm schuuruitslag. Deze pneumatische 
schuurmachine heeft een toerental van 15000 
rpm en wordt geleverd met een 50 mm en 75 mm 
schuurpad.

MBX V-ZAPPER ELEKTRISCH 
(STARTERKIT)    
Ideaal gereedschap voor het verwijderen van 
beletteringen op diverse materialen zonder het 
oppervlak, bij normaal gebruik, te beschadigen. 
Startset bestaat uit de elektrische machine en drie 
MBX Erasers.

POLIJSTPADHOUDER 125 MM SOFT 
Speciale schokdempende Velcro-steunschijf voor 
het bevestigen van de polijstpads. Afmeting 125 
mm - Draad M14.

ART. CODE INHOUD

3110/02 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3110/108 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3408/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

RF3010S 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/rodac-polijstmachine-lucht-75mm-rc166-218
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/rodac-schuurmachine-rc169-219
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/mbx-v-zapper-electrisch-starterskit-293
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/polijstsponshouder-125mm-soft-334
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POLIJSTEN EN LAKCORRECTIE

MACHINE

POLIJSTPADHOUDER 125 MM   
Polijstpadhouder voor op de polijstmachine. 

POLIJSTPADHOUDER 70 MM SOFT 
Polijstpadhouder voor op de polijstmachine. De 
polijstpadhouder is verkrijgbaar in 70 mm.

POLIJSTPADHOUDER 70 MM  
Polijstpadhouder voor op de polijstmachine.

POLIJSTPADHOUDER 150 MM   
Polijstpadhouder voor op de polijstmachine. 

ART. CODE INHOUD

3109/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3109/6 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3109/7 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3109/2 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/polijstsponshouder-125mm-333
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/polijstsponshouder-70mm-soft-214
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/polijstsponshouder-70mm-215
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/polijstsponshouder-150mm-213
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POLIJSTEN EN LAKCORRECTIE

MACHINE

POLIJSTPADHOUDER 115 MM SOFT
Polijstpadhouder voor op de polijstmachine.

POLIJSTPADHOUDER 145 MM SOFT
Sponshouder voor op de polijstmachine. 

ART. CODE INHOUD

3109/10 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3109/9 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/polijstsponshouder-115mm-soft-212-212-212-212
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/polijstsponshouder-145mm-soft-217
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DUURZAME 
LAKBESCHERMING

CERAMIC GUARD 
Een uniek product op basis van het 
SiCarbon+ molecuul. Een revolutionaire 
coating met een zeer goede bescherming 
en een sterke water- en vuilafstotende 
werking op de autolak. Ceramic Guard 
geeft een extreem hoge en zichtbaar 
diepere glans en kleurdiepte aan de lak. 

Hierdoor wordt wassen zeer eenvoudig. Insecten 
verdwijnen als sneeuw voor de zon en de lak is optimaal 
beschermd tegen straatvuil, zout, UV-straling, agressieve 
chemicaliën (pH2 tot pH13) en alles wat de autolak van 
buitenaf bedreigt. Standaard met 3 jaar garantie.

WAX GUARD 
Een unieke lakverzegeling op basis 

van hoogwaardige waxsoorten en  
polymeren. Wax Guard geeft een 

zichtbaar hogere en diepere glans 
aan de lak van de auto. Bovendien 
beschermt Wax Guard de lak tegen 

vuil en weersinvloeden.

DOORBRAAK IN 
NANOTECHNOLOGIE

https://cartecworld.com/nl/producten/duurzame-lakbescherming/
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DUURZAME LAKBESCHERMING

CERAMIC GUARD

CERAMIC WASH  
Ceramic Wash is een autoshampoo die speciaal is 
ontwikkeld voor het onderhouden van auto’s die 
beschermd zijn met de Ceramic Guard SiCarbon+ 
Coating. De speciale combinatie van actieve 
stoffen zorgt voor optimale reiniging en voor een 
goede continuering van de waterdruppels op de 
autolak. Ook geeft Ceramic Wash een diepe glans 
aan de lak.

1:80 Tot 2 
weken

CERAMIC GUARD SICARBON+ COATING
Een uniek product op basis van het SiCarbon+ 
molecuul. Een revolutionaire coating met een zeer 
goede bescherming en een sterke water- en vuil- 
afstotende werking op de autolak. Ceramic Guard 
SiCarbon+ Coating geeft een extreem hoge en 
zichtbaar diepere glans en kleurdiepte aan de lak.

36 tot 60 
maanden

Puur

CERAMIC GUARD XTENDER
Ceramic Guard Xtender wordt gebruikt door 
specialisten om de Ceramic Guard 4life 
behandeling uit te voeren en de SiCarbon+ Coating 
te boosten.

Tot 12 
maanden

Puur

Tot 3 
maanden

CERAMIC GLAZE   
Ceramic Glaze is een speciaal ontwikkeld 
beschermingsproduct voor het onderhouden van 
het waterafstotende effect van de Ceramic Guard 
SiCarbon+ Coating. Ceramic Glaze herstelt de  
waterafstotende laag en geeft tevens extra glans 
en kleurverdieping. Ceramic Glaze bevat geen 
polijstmiddelen en is daardoor zeer geschikt voor 
het gebruik op de coating. 

Puur

5,4

5§

ART. CODE INHOUD

CG01/30 1 stuk

ART. CODE INHOUD

CGX/015 150 ml

ART. CODE INHOUD

CGCW/030 12x300 ml

CGCW/5 5 liter

ART. CODE INHOUD

CGCG/030 12x300 ml

CGCG/5 5 liter

https://cartec.nl/producten/duurzame-lakbescherming/ceramic-guard/ceramic-guard-sicarbon-coating-3352
https://cartec.nl/producten/duurzame-lakbescherming/ceramic-guard/ceramic-guard-xtender-395-395-395
https://cartec.nl/producten/duurzame-lakbescherming/ceramic-guard/ceramic-wash-65
https://cartec.nl/producten/duurzame-lakbescherming/ceramic-guard/ceramic-glaze-3427
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DUURZAME LAKBESCHERMING

CERAMIC GUARD

AFTER CARE SET  
Een complete onderhoudsset voor consumenten 
die een Ceramic Guard behandeling hebben 
gekregen. Deze sets worden verkocht door 
Ceramic Guard specialisten. De After Care Set 
bevat het product Ceramic Wash om de auto te 
wassen, Ceramic Glaze om de auto op hoogglans 
te brengen en de benodigde spons, zeem en doek.

MICROVEZELDOEK CERAMIC GUARD 
40X40 CM (UITWRIJFDOEK)   
Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik met de Ceramic Guard. Het is een 
kwalitatieve en zware microvezeldoek die optimaal 
absorbeert en geschikt is voor alle oppervlakken. 

ART. CODE INHOUD

CG01/ACS/030 1 stuk

ART. CODE INHOUD

CGAC/05/5 5 stuks

https://cartec.nl/producten/duurzame-lakbescherming/ceramic-guard/ceramic-guard-after-care-set-3415
https://cartec.nl/producten/duurzame-lakbescherming/ceramic-guard/microvezeldoek-ceramic-guard-40x40cm-uitwrijfdoek-300
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DUURZAME LAKBESCHERMING

WAX GUARD

WAX GUARD    
Complete set om één volledige Wax Guard 
behandeling uit te voeren. De Wax Guard set 
bestaat uit een ontvetter, beschermingsproduct, 
applicatie-spons, handleiding, garantiekaart, 
raamsticker, doming en 100 ml 
onderhoudsshampoo.

Puur Tot 24-36 
maanden

ART. CODE INHOUD

1059/01/NL/6 6x100 ml

https://cartec.nl/producten/duurzame-lakbescherming/wax-guard/wax-guard-10
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DE ULTIEME  
CARWASH BELEVING

Wasstraatproducten waarmee u verzekerd bent van het hoogst  
haalbare resultaat in uw wasstraat. ROYAL CARE kenmerkt zich  

door een krachtige reiniging, extreem goede droogresultaten,  
een ongekend diepe glans en lange bescherming.  

De lijn is milieuvriendelijk, hoog geconcentreerd en heeft  
een aangename geur. 

https://cartecworld.com/nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/


ZICHTBAAR VERSCHIL
Waarom kiest een automobilist voor een 
bepaalde wasstraat? Natuurlijk vanwege de 
goede locatie en de uitstekende service. Dat 
is het eerste wat de klant ziet en als prettig 
ervaart, dankzij de professionele inspanning.

 
 
 

Daarnaast geniet de klant van het 
eindresultaat: een schone en blinkende 
auto, de diepe glans, de ronde druppels en 
een heerlijke geur. Hier maken de exclusieve 
Royal Care producten van Cartec het verschil. 
Daar komen de klanten voor terug. Maak 
kennis met de Royal Care lijn.  
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

ROYAL CARE

ROYAL WHEEL   
Royal Wheel is een krachtige, zuurvrije 
velgenreiniger. Royal Wheel verwijdert snel 
en effectief aanslag zoals zwarte remstof en 
verkeersvuil van veront reinigde velgen. Hierdoor 
kan het gebruik van een zure reiniger in de 
wasstraat vermeden worden. Royal Wheel schuimt 
goed en is de meest ideale reiniger voor de velgen.

1:5 - 1:15 13,9 Middel Wasstraat

ROYAL FORTE    
Royal Forte is een krachtige voorreiniger voor 
gebruik in de wasstraat en zeer geschikt voor het 
verwijderen van straatvuil en insecten. Royal Forte 
geeft een aangename geur bij gebruik. Het product 
is hoog schuimend en NTA-vrij.

1:15 - 
1:30

12,8 Hoog Wasstraat

ROYAL TRAFFIC   
Royal Traffic is een krachtige voorreiniger voor 
gebruik in de wasstraat en zeer geschikt voor het 
verwijderen van straatvuil. Royal Traffic geeft een 
aangename geur bij gebruik. Het product is hoog 
schuimend en NTA-vrij. 

1:15 - 
1:30

13,9 Hoog Wasstraat

ROYAL INSECT   
Royal Insect is een krachtige voorreiniger voor 
in de wasstraat welke zeer effectief is in het 
losweken van insectenresten. De aangename geur 
maakt dit product zeer prettig om mee te werken. 
Royal Insect is net als de andere Royal Care 
producten NTA-vrij. 

1:10 - 
1:20

12,8 Hoog Wasstraat

ART. CODE INHOUD

RC01/10 11,2 kg

RC01/20 22,3 kg

RC01/60 66,9 kg

RC01/200 223 kg

RC01/1000 1115 kg

ART. CODE INHOUD

RC021/10 10,7 kg

RC021/20 21,4 kg

RC021/60 64,2 kg

RC021/200 214 kg

RC021/1000 1070 kg

ART. CODE INHOUD

RC03/10 10,6 kg

RC03/20 21,2 kg

RC03/60 63,6 kg

RC03/200 212 kg

RC03/1000 1060 kg

ART. CODE INHOUD

RC04/10 10,7 kg

RC04/20 21,4 kg

RC04/60 64,2 kg

RC04/200 214 kg

RC04/1000 1070 kg

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-wheel-41
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-forte-42
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-traffic-43
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-insect-44
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

ROYAL CARE

ROYAL FOAM   
Royal Foam is een krachtig schuimende shampoo. 
De snelle inwerktijd en het vuiloplossend 
vermogen zorgen voor een effectieve reiniging van 
de auto. Royal Foam kan zowel in de DHZ wasbox 
als in de wasstraat worden ingezet.

7ml per 
auto

7 Hoog Wasstraat

ROYAL CLEAN   
Royal Clean is een geconcentreerde, 
laagschuimende borstelshampoo. Het product 
heeft een zure pH-waarde en reinigt uitstekend. 
Royal Clean helpt de borstels schoon te houden en 
minimaliseert slijtage van de borstels doordat het 
een beschermingslaagje tussen de borstels en de 
carrosserie vormt.

15ml per 
auto

0.,85 Hoog Wasstraat

ROYAL FOAM +   
Royal Foam + is een sterk schuimende en 
hoog geconcentreerde shampoo. Zowel in de 
autowasinstallatie als in de DHZ wasbox geeft 
de Royal Foam + een vol en romig schuimbeeld. 
Door het stabiele schuim gecombineerd met een 
intense geur, wordt het wassen van auto’s een 
beleving. Royal Foam + is ook geschikt voor de 
lavaboog.

5ml per 
auto

7 Hoog Wasstraat

ROYAL CLEAN +  
Royal Clean + is een geconcentreerde, reinigende 
borstelshampoo voor gebruik in de wasstraat.  
Royal Clean + bevat bevorderende polymeren wat 
resulteert in meer glans, een snellere breking 
van de waterfilm en een droger eindresultaat. 
Daarnaast smeert Royal Clean + de borstels 
om krasvorming tegen te gaan. Royal Clean + is 
laagschuimend en heeft een licht zure pH.

15ml per 
auto

3,5 Laag Wasstraat

ART. CODE INHOUD

RC10/10 10 liter

RC10/20 20 liter

RC10/60 60 liter

RC10/200 200 liter

RC10/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC12/10 10 liter

RC12/20 20 liter

RC12/60 60 liter

RC12/200 200 liter

RC12/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC11/10 10 liter

RC11/20 20 liter

RC11/60 60 liter

RC11/200 200 liter

RC11/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC13/10 10 liter

RC13/20 20 liter

RC13/60 60 liter

RC13/200 200 liter

RC13/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-foam-46-46
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-foam-45-45
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-clean-48-48
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-clean-47-47
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

ROYAL CARE

ROYAL GUARD    
Royal Guard is een hoog schuimende waxpolish 
welke zorgt voor een diepe glans, bescherming 
en aangename geur. Het wordt aangebracht op 
de auto met behulp van de masserende werking 
van de wasborstels. Het product heeft extreem 
sterke polymeer verbindingen met krasvullende 
eigenschappen. Dit resulteert in een verhoogde 
glans en verbetert het droogproces.

10 -30 ml 
per auto

5 Hoog WasstraatTot 8 
weken

ROYAL SHIELD  
Royal Shield is een hoogwaardige wax welke 
een ongekende glans en bescherming creëert. 
Royal Shield is speciaal ontwikkeld als vloeibare 
topwax in de wasstraat. Het product bevat extreem 
sterke polymeer verbindingen met krasvullende 
eigenschappen welke een laag opbouwen na 
iedere wasbeurt. Royal Shield maakt het verschil 
door de zichtbaar hogere glans en de voelbare 
waxlaag op de auto.

10 -25 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 8 
weken

ROYAL PROTECT  
Royal Protect is een zeer effectief glans- en 
beschermingsmiddel. In zowel autowasinstallaties 
als in DHZ wasboxen laat het, bij gebruik na 
het wassen met Royal Foam en Royal Clean, 
een extreem goede beschermlaag achter op de 
auto. Royal Protect geeft een zichtbaar diepere 
glans aan de lak. Het versterkt bovendien het 
droogeffect van Royal Shine en Royal Dry.

10 -15 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 3 
weken

ROYAL SHINE
Royal Shine is een zeer effectief glans- en 
droogmiddel. In zowel autowasinstallaties als 
in DHZ wasboxen geeft het, bij gebruik na het 
wassen met Royal Foam en Royal Clean, een zeer 
snelle openbreking van de waterfilm. Dit zorgt voor 
een optimaal droogresultaat van de auto. Royal 
Shine laat bovendien een diepe glans achter en 
minimaliseert vlekvorming op de lak.

10 -15 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 2 
weken

ART. CODE INHOUD

RC20/10 10 liter

RC20/20 20 liter

RC20/60 60 liter

RC20/200 200 liter

RC20/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC21/10 10 liter

RC21/20 20 liter

RC21/60 60 liter

RC21/200 200 liter

RC21/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC22/10 10 liter

RC22/20 20 liter

RC22/60 60 liter

RC22/200 200 liter

RC22/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC30/10 10 liter

RC30/20 20 liter

RC30/60 60 liter

RC30/200 200 liter

RC30/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-guard-49-49
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-shield-50-50
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-protect-51-51
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-shine-52-52
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

ROYAL CARE

ROYAL DRY 
Royal Dry is een snelle waterfilm breker voor 
gebruik aan het eind van de wascyclus. Het is een 
zeer effectieve droger welke de auto tevens een 
hoge glans geeft. Het product is inzetbaar bij hard, 
zacht en osmose water. Royal Dry is ook uitstekend 
te gebruiken in wasboxen.

10 -15 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 2 
weken

ART. CODE INHOUD

RC31/10 10 liter

RC31/20 20 liter

RC31/60 60 liter

RC31/200 200 liter

RC31/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-dry-53-53
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

VOORREINIGING

ROYAL WHEEL   
Royal Wheel is een krachtige, zuurvrije 
velgenreiniger. Royal Wheel verwijdert snel 
en effectief aanslag zoals zwarte remstof en 
verkeersvuil van veront reinigde velgen. Hierdoor 
kan het gebruik van een zure reiniger in de 
wasstraat worden vermeden. Royal Wheel schuimt 
goed en is de meest ideale reiniger voor de velgen.

1:5 - 1:15 13,9 Middel Wasstraat

ROYAL FORTE    
Royal Forte is een krachtige voorreiniger voor 
gebruik in de wasstraat en zeer geschikt voor het 
verwijderen van straatvuil en insecten. Royal Forte 
geeft een aangename geur bij gebruik. Het product 
is hoog schuimend en NTA-vrij.

1:15 - 
1:30

12,8 Hoog Wasstraat

ROYAL TRAFFIC   
Royal Traffic is een krachtige voorreiniger voor 
gebruik in de wasstraat en zeer geschikt voor het 
verwijderen van straatvuil. Royal Traffic geeft een 
aangename geur bij gebruik. Het product is hoog 
schuimend en NTA-vrij. 

1:15 - 
1:30

13,9 Hoog Wasstraat

ROYAL INSECT   
Royal Insect is een krachtige voorreiniger voor 
in de wasstraat welke zeer effectief is in het 
losweken van insectenresten. De aangename geur 
maakt dit product zeer prettig om mee te werken. 
Royal Insect is net als de andere Royal Care 
producten NTA-vrij. 

1:10 - 
1:20

12,8 Hoog Wasstraat

ART. CODE INHOUD

RC03/10 10,6 kg

RC03/20 21,2 kg

RC03/60 63,6 kg

RC03/200 212 kg

RC03/1000 1060 kg

ART. CODE INHOUD

RC04/10 10,7 kg

RC04/20 21,4 kg

RC04/60 64,2 kg

RC04/200 214 kg

RC04/1000 1070 kg

ART. CODE INHOUD

RC01/10 11,2 kg

RC01/20 22,3 kg

RC01/60 66,9 kg

RC01/200 223 kg

RC01/1000 1115 kg

ART. CODE INHOUD

RC021/10 10,7 kg

RC021/20 21,4 kg

RC021/60 64,2 kg

RC021/200 214 kg

RC021/1000 1070 kg

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-wheel-41
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-forte-42
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-traffic-43
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-insect-44
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

SHAMPOO

ROYAL FOAM   
Royal Foam is een krachtig schuimende shampoo. 
De snelle inweektijd en het vuiloplossend 
vermogen zorgen voor een effectieve reiniging van 
de auto. Royal Foam kan zowel in de DHZ wasbox 
als in de wasstraat worden ingezet.

7ml per 
auto

7 Hoog Wasstraat

ROYAL CLEAN   
Royal Clean is een geconcentreerde, 
laagschuimende borstelshampoo. Het product 
heeft een zure pH-waarde en reinigt uitstekend. 
Royal Clean helpt de borstels schoon te houden en 
minimaliseert slijtage van de borstels doordat het 
een beschermingslaagje tussen de borstels en de 
carrosserie vormt.

15ml per 
auto

0,85 Hoog Wasstraat

ROYAL FOAM +   
Royal Foam + is een sterk schuimende en 
hoog geconcentreerde shampoo. Zowel in de 
autowasinstallatie als in de DHZ wasbox geeft 
de Royal Foam + een vol en romig schuimbeeld. 
Door het stabiele schuim gecombineerd met een 
intense geur, wordt het wassen van auto’s een 
beleving. Royal Foam + is ook geschikt voor de 
lavaboog. 

5ml per 
auto

7 Hoog Wasstraat

ROYAL CLEAN +  
Royal Clean + is een geconcentreerde, reinigende 
borstelshampoo voor gebruik in de wasstraat.  
Royal Clean + bevat bevorderende polymeren wat 
resulteert in meer glans, een snellere breking 
van de waterfilm en een droger eindresultaat. 
Daarnaast smeert Royal Clean + de borstels 
om krasvorming tegen te gaan. Royal Clean + is 
laagschuimend en heeft een licht zure pH.

15ml per 
auto

3,5 Laag Wasstraat

ART. CODE INHOUD

RC10/10 10 liter

RC10/20 20 liter

RC10/60 60 liter

RC10/200 200 liter

RC10/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC12/10 10 liter

RC12/20 20 liter

RC12/60 60 liter

RC12/200 200 liter

RC12/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC11/10 10 liter

RC11/20 20 liter

RC11/60 60 liter

RC11/200 200 liter

RC11/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC13/10 10 liter

RC13/20 20 liter

RC13/60 60 liter

RC13/200 200 liter

RC13/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-foam-46-46
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-foam-45-45
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-clean-48-48
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-clean-47-47
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

CONSERVERING

ROYAL GUARD    
Royal Guard is een hoog schuimende waxpolish 
welke zorgt voor een diepe glans, bescherming 
en aangename geur. Het wordt aangebracht op 
de auto met behulp van de masserende werking 
van de wasborstels. Het product heeft extreem 
sterke polymeer verbindingen met krasvullende 
eigenschappen. Dit resulteert in een verhoogde 
glans en verbetert het droogproces.

10 -30 ml 
per auto

5 Hoog WasstraatTot 8 
weken

ROYAL SHIELD  
Royal Shield is een hoogwaardige wax welke 
een ongekende glans en bescherming creëert. 
Royal Shield is speciaal ontwikkeld als vloeibare 
topwax in de wasstraat. Het product bevat extreem 
sterke polymeer verbindingen met krasvullende 
eigenschappen welke een laag opbouwen na 
iedere wasbeurt. Royal Shield maakt het verschil 
door de zichtbaar hogere glans en de voelbare 
waxlaag op de auto.

10 -25 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 8 
weken

ROYAL PROTECT  
Royal Protect is een zeer effectief glans- en 
beschermingsmiddel. In zowel autowasinstallaties 
als in DHZ wasboxen laat het, bij gebruik na 
het wassen met Royal Foam en Royal Clean, 
een extreem goede beschermlaag achter op de 
auto. Royal Protect geeft een zichtbaar diepere 
glans aan de lak. Het versterkt bovendien het 
droogeffect van Royal Shine en Royal Dry.

10 -15 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 3 
weken

ART. CODE INHOUD

RC20/10 10 liter

RC20/20 20 liter

RC20/60 60 liter

RC20/200 200 liter

RC20/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC21/10 10 liter

RC21/20 20 liter

RC21/60 60 liter

RC21/200 200 liter

RC21/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC22/10 10 liter

RC22/20 20 liter

RC22/60 60 liter

RC22/200 200 liter

RC22/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-guard-49-49
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-shield-50-50
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-protect-51-51
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DROGEN

ROYAL SHINE
Royal Shine is een zeer effectief glans- en 
droogmiddel. In zowel autowasinstallaties als 
in DHZ wasboxen geeft het, bij gebruik na het 
wassen met Royal Foam en Royal Clean, een zeer 
snelle openbreking van de waterfilm. Dit zorgt voor 
een optimaal droogresultaat van de auto. Royal 
Shine laat bovendien een diepe glans achter en 
minimaliseert vlekvorming op de lak.

10 -15 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 2 
weken

ROYAL DRY 
Royal Dry is een snelle waterfilm breker voor 
gebruik aan het eind van de wascyclus. Het is een 
zeer effectieve droger welke de auto tevens een 
hoge glans geeft. Het product is inzetbaar bij hard, 
zacht en osmose water. Royal Dry is ook uitstekend 
te gebruiken in wasboxen.

10 -15 ml 
per auto

5 Laag WasstraatTot 2 
weken

ART. CODE INHOUD

RC30/10 10 liter

RC30/20 20 liter

RC30/60 60 liter

RC30/200 200 liter

RC30/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

RC31/10 10 liter

RC31/20 20 liter

RC31/60 60 liter

RC31/200 200 liter

RC31/1000 1000 liter

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-shine-52-52
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/royal-care/royal-dry-53-53
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

TOEBEHOREN

ANTENNE PLAKKER  
Antennehouder (zuignap) voor het beschermen 
van de antenne.

RUITENWISSERHOESJES 
Ruitenwisserhoesjes 70x600 mm geperforeerd. 
Voor het beschermen van de ruitenwisser in de 
wasstraat.

COCKPIT CLEANING WIPE
De Cockpit Cleaning Wipe reinigt en conditioneert 
kunststof delen van de auto. Het doekje is pluisvrij 
en geeft een zijdeglans resultaat. Ook is het 
antistatisch en verspreidt het een aangename 
geur in de auto. Uitstekend te gebruiken voor 
doorverkoop in de carwash.

GLASS CLEANING WIPE 
De Glass Cleaning Wipe is een vochtig doekje voor 
het snel en streeploos reinigen van de ramen. 
Is zowel te gebruiken voor de binnen- als de 
buitenkant van de ramen. Uitstekend te gebruiken 
voor doorverkoop in de carwash.  

ART. CODE INHOUD

RCAC/05 1 stuk

ART. CODE INHOUD

RCAC/03 20x50 stuks

ART. CODE INHOUD

RCAC/01 20x50 stuks

ART. CODE INHOUD

RCAC/02 20x50 stuks

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/toebehoren/antenne-plakker-56
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/toebehoren/ruitenwisserhoesjes-70x600mm-geperforeerd-57
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/toebehoren/cockpit-cleaning-wipe-2825
https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/toebehoren/glass-cleaning-wipe-2827
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DE ULTIEME CARWASH BELEVING

TOEBEHOREN

ROYAL CARE DRYING CLOTH
Papieren droogdoekje (40x40 cm) voor na het 
gebruik van de Glass- en Cockpit Cleaning Wipes 
van Royal Care. Deze Drying Cloth is uitstekend 
geschikt voor doorverkoop in de carwash. 

ART. CODE INHOUD

RCAC/04 20x50 stuks

https://cartec.nl/producten/de-ultieme-carwash-beleving/toebehoren/droogdoek-papier-40x40-cm-2829
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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 direct klaar voor gebruik. 
Maak kennis met de CARTEC ESSENTIALS producten. 

RETAIL EN DOE-HET-ZELF

https://cartecworld.com/nl/producten/retail-doe-het-zelf/
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ESSENTIALS

WHEEL WASH 
Wheel Wash is een krachtige reiniger voor het 
verwijderen van remstof en vuil van sterk  
verontreinigde velgen.

ENGINE WASH
Engine Wash is speciaal ontwikkeld voor het 
reinigen van de motorruimte. Het oplosmiddelvrije 
product verwijdert moeiteloos olie, vet en tectyl. 

INSECT REMOVER 
Insect Remover verwijdert snel en effectief 
hardnekkig vastzittende insectenresten.   

EXTERIOR MULTI CLEANER 
Exterior Multi Cleaner is het ideale product om de 
buitenkant van de auto te reinigen en verwijdert 
elke vorm van verkeersvervuiling. 

ART. CODE INHOUD

ESL01/05 12x500ml

ESL01/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL02/05 12x500ml

ESL02/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL03/05 12x500ml

ESL03/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL04/05 12x500ml

ESL04/5 4x5 liter

https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-wheel-wash-3018
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-engine-wash-3017
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-insect-remover-3020
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/exterior-multi-cleaner-3019
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ESSENTIALS

FALLOUT REMOVER 
Fallout Remover is een effectief reinigingsmiddel 
voor het verwijderen van (vlieg)roest, 
metaaldeeltjes en remstof van de autolak, velgen 
en ramen.

TAR REMOVER 
Tar Remover verwijdert snel asfalt, teer en 
lijmresten.

WASH & WAX SHAMPOO 
Wash & Wax Shampoo is een goed reinigende 
autoshampoo met wax. Geeft een diepglanzend en 
waterafstotend resultaat.  

GLASS CLEAN & SHINE  
Glass Clean & Shine is het ideale product voor 
het snel en grondig reinigen van de binnen- en de 
buitenkant van de autoruit. Verwijdert moeiteloos 
iedere vervuiling en resten van insecten.

ART. CODE INHOUD

ESL05/05 12x500ml

ESL05/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL06/05 12x500ml

ESL06/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL07/05 12x500ml

ESL07/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL08/05 12x500ml

ESL08/5 4x5 liter

https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-fallout-remover-3021
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-tar-remover-3030
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-wash-wax-shampoo-3022
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-glass-clean-shine-3025
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ESSENTIALS

INTERIOR MULTI CLEANER 
Interior Multi Cleaner is een reinigingsproduct 
geschikt voor de binnenkant van de auto zoals het 
dashboard, de stoelbekleding en deurpanelen. 
Verwijdert moeiteloos iedere vervuiling en laat na 
het opdrogen geen sporen of witte resten achter. 

DASHBOARD LOTION 
Dashboard Lotion is het ideale product voor het 
vernieuwen van het auto-interieur. Het geeft aan 
kunststof, vinyl en leer weer de originele uitstraling 
terug. 

LEATHER CREAM
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. 

BUMPER & TYRE CARE 
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 een originele 
uitstraling, droogt snel en is niet vet. 

ART. CODE INHOUD

ESL09/05 12x500ml

ESL09/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL10/05 12x500ml

ESL10/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL11/05 12x500ml

ART. CODE INHOUD

ESL12/05 12x500ml

ESL12/5 4x5 liter

https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-interior-multi-cleaner-3023
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-dashboard-lotion-3024
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-leather-cream-3026
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-bumper-tyre-care-3029
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ESSENTIALS

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

QUICK SPRAY WAX 
Quick Spray Wax is het ideale product om nieuwe 
en/of gepolijste lak te voorzien van een diepe 
glans. Quick Spray Wax werkt bijzonder snel en 
effectief, ook op donkere lakken. Het product 
geeft goede bescherming en een waterafstotend 
pareleffect. 

PRE WASH
Pre Wash is een ready to use product met een 
sterk reinigende werking. Het product verwijdert 
snel en grondig het verkeersvuil en andere 
verontreinigingen van auto’s, vrachtwagens en 
andere voertuigen of oppervlakken. Dankzij de 
mild alkalische werking is het over het algemeen 
veilig in gebruik.

NEUTRAL WASH SHAMPOO
Neutral Wash Shampoo is een hoog schuimend en 
sterk geconcentreerde autoshampoo. De shampoo 
is speciaal ontwikkeld voor het wassen met de 
hand. De hoogwaardige was actieve grondstoffen 
zorgen voor een zeer goede reiniging en een 
optimaal gebruik van de autospons.

ART. CODE INHOUD

ESL13/05 12x500ml

ART. CODE INHOUD

ESL14/05 12x500ml

ESL14/5 4x5 liter

ART. CODE INHOUD

ESL15/05 12x500ml

ART. CODE INHOUD

ESL16/05 12x500ml

https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-easy-wax-polish-3027
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-quick-spray-wax-3028
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/pre-wash-3465
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/neutral-wash-shampoo-3467
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ESSENTIALS PROMOTION DISPLAY 
STARTERPACK
Met een Cartec Essentials vloerdisplay vallen 
de Essentials producten extra goed op. Het 
startpakket bevat een Cartec Essentials 
vloerdisplay, de Cartec Essentials producten, 
sprayers, applicatiesponzen, polishing wipes en 
de Carfum geuren. Brochures en prijslijsten zijn 
inbegrepen.

ESSENTIALS COUNTER DISPLAY 
STARTERPACK EXTERIOR & INTERIOR
Een Cartec Essentials baliedisplay laat de 
Essentials producten extra goed opvallen op een 
balie of bij de kassa. Het startpakket bevat een 
Cartec Essentials baliedisplay en vier producten 
voor het schoonhouden van het interieur of het 
exterieur van de auto.     

ESSENTIALS

TAPKRAAN ESSENTIALS 5LTR
De perfecte tapkraan. Speciaal bedoeld voor het 
afvullen van de 5 liter Essentials cannen.

WET COAT
Wet Coat is een hydrofobe spray coating die 
eenvoudig aangebracht kan worden na het wassen 
van de auto. het product  geeft de autolak een 
zeer diepe glans en zorgt voor extreme water 
beading.

ART. CODE INHOUD

ESL17/05 12x500ml

ART. CODE INHOUD

ESLP/01 1 stuk

ART. CODE INHOUD

ESLP/02 Exterieur pakket

ESLP/03 Interieur pakket

ART. CODE INHOUD

3019/5/10 10 stuks

https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-wetcoat-3463
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-promotie-display-startpakket-3387
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-baliedisplay-3388
https://cartec.nl/producten/retail-doe-het-zelf/essentials/essentials-5-liter-aftapkranen-3390
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OVERIGE PRODUCTEN

HANDVERZORGING

HANDZEEP 
Krachtige handreiniger voor het verwijderen van 
industriële vervuilingen. Bevat geen schadelijke 
oplosmiddelen. Emulgeert eenvoudig met alle 
soorten vervuiling voor een uiterst effectieve 
reiniging. Reinigt en verzorgt de handen en 
voorkomt huidirritatie. Fris geparfumeerd.

HANDPOMP/DISPENSER HANDZEEP  
4,5 LITER 
Pompdispenser voor de 4,5 liter can handzeep.

DISPENSER HANDZEEP 10 LITER  
Dispenser voor de 10 liter emmer handzeep.

WANDHOUDER HANDZEEP 4,5 LITER 
Wandhouder voor de 4,5 liter can handzeep.

ART. CODE INHOUD

3001/4 4,5 liter

3001/4 4x4,5 liter

3001/2 10 liter

ART. CODE INHOUD

3029/4 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3029/2 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3029/3 1 stuk

https://cartec.nl/producten/overige-producten/handverzorging/handzeep-92
https://cartec.nl/producten/overige-producten/handverzorging/wandhouder-voor-45liter-handzeep-135-135
https://cartec.nl/producten/overige-producten/handverzorging/handpompdispenser-voor-45liter-handzeep-136-136
https://cartec.nl/producten/overige-producten/handverzorging/dispencer-handzeep-10-liter-134-134-134
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HANDVERZORGING

NITRIEL HANDSCHOEN COLAD
Deze nitriel handschoenen zijn extra sterk, 
flexibel en hebben een hoge treksterkte. De 
handschoenen zijn geschikt voor eenmalig 
gebruik, hebben lange mouwen (285 mm) 
en een geruwd oppervlak voor betere grip. 
Poeder-, siliconen- en latexvrij om huidirritatie te 
voorkomen. Bij uitstek geschikt voor het werken 
met lakken en oplosmiddelen. De dispenserdoos 
bevat 60 handschoenen. Verkrijgbaar in de maten 
M, L, XL. 

ART. CODE INHOUD

3600/05-M Maat M, 60 stuks

3600/05-L Maat L, 60 stuks

3600/05-XL Maat XL, 60 stuks
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WERKPLAATS

KLIKREK CARTEC 500ML 
Het klikrek is speciaal ontwikkeld voor de 
werkflacons van 500 ml. Dit wandsysteem zorgt 
voor een systematisch ingerichte werkplek.

FLOOR CLEANER 
Floor Cleaner is een sterk geconcentreerd 
reinigingsproduct voor industrievloeren. Het 
verwijdert vooral rubber- en bandensporen, 
maar ook olie, vet en ander sterk vuil. Doordat 
het product laagschuimend is kan het perfect 
gebruikt worden in combinatie met schrob- en 
zuigmachines. Floor Cleaner kan ook manueel 
gebruikt worden, is biologisch afbreekbaar en laat 
een frisse geur achter.

CARTEC BUCKET DOLLY
Cartec Bucket Dolly is een essentiële accessoire 
voor elke wasbeurt en detail job. De emmer 
is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te 
verwijderen na gebruik. De Cartec Bucket Dolly 
heeft een 360 graden draaibare set wielen en 
biedt ruimte aan een Cartec emmer, twee flacons 
en drie detailers kwasten. De accessoire verhoogt 
de mobiliteit en draagt bij aan een snel en efficient 
wasproces.

REFINISH WANDHOUDER
Deze Refinish Wandhouder is speciaal ontworpen 
voor producten uit de Refinish Line. De 
wandhouder biedt plaats aan drie Refinish flessen 
die zowel rechtop als ondersteboven gehangen 
kunnen worden. Ook is er rekening gehouden met 
de polijstpads; polijstpaddoosjes kunnen geplaatst 
worden bovenop de wandhouder. Daarnaast is het 
mogelijk om twee losse polijstpads op het wandrek 
te plaatsen. Dit maakt het gemakkelijk om tijdens 
het werk de sponzen te wisselen.

ART. CODE INHOUD

3037/2 1 stuk

ART. CODE INHOUD

1202/10 10 liter

1202/20 20 liter

1202/60 60 liter

1202/200 200 liter

1202/1000 1000 liter

ART. CODE INHOUD

3051/9 1 stuk

ART. CODE INHOUD

RF3121 1 stuk

https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/floor-cleaner-17
https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/toebehoren/cartec-bucket-dolly-3314
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/klikrek-cartec-500ml-3358
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/refinish-wandhouder-3383
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WERKPLAATS

WANDHOUDER STOELHOES ROL
Wandhouder geschikt voor stoelhoezen op rol. 

MATHOUDER RVS
Wandhouder geschikt voor het reinigen van de 
matten.

MUURBEUGEL POLIJSTMACHINE 
CARTEC   
Wandhouder voor de bevestiging van de 
polijstmachine.

POLIJSTPADHOUDER KLIKREK
Een plastic wandmodel geschikt voor de opslag 
van polijstpads.

ART. CODE INHOUD

3007/3 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3007/6 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3107/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3037/7 1 stuk

https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/machine/muurbeugel-polijstmachine-cartec-210
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/wandhouder-stoelhoes-rol-96
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/mathouder-rvs-97
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/polijstpadhouder-klikrek-cartec-3451
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WERKPLAATS

VATENREK POEDERCOAT (6 X 10 LITER 
EN 5 X 20 LITER) 
Een compleet kantelrek dat gebruikt wordt om 
de werkflacons bij te vullen. Het vatenrek biedt 
ruimte aan 11 verschillende producten; 5 x 20ltr 
en 6 x 10ltr. Ideaal voor het Colorline systeem. 
Het systeem is modulair. Dit item is exclusief 
producten.

DRAAGMAND FLES 1 LITER CARTEC 
De flessendrager is geschikt voor het makkelijk 
opslaan en vervoeren van 1 liter flacons. 

POETSKRUK  
Verrijdbare poetskruk. Het onderstel van 
de poetskruk kan voorzien worden van de 
meegeleverde opbergbakjes. Zithoogte 37-50 cm.

REFINISH POLISHING BAG 
De Refinish Polishing Bag is speciaal ontworpen 
voor de producten uit de Refinish Line. Deze  
Polishing Bag geeft de mogelijkheid om de  
Refinish flessen, pads en doeken gemakkelijk op 
te bergen en mee te nemen. In het midden van de 
Polishing Bag is er plaats voor een polijstmachine. 
Documentatie is te bewaren in de vakken aan 
de voor- en bovenkant. Deze Polishing Bag wordt 
geleverd met een handige schouderriem. (Let op: 
exclusief inhoud)

ART. CODE INHOUD

3047/01 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3037/11 1 stuk

ART. CODE INHOUD

3031/1 1 stuk

ART. CODE INHOUD

RF5010 1 stuk

https://cartec.nl/producten/reinigen-en-onderhoud/colorline/vatenrek-poedercoat-6-x-10ltr5-x-20ltr-173
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/draagmand-fles-1-liter-cartec-3457
https://cartec.nl/producten/overige-producten/werkplaats/poetskruk-137
https://cartec.nl/producten/polijsten-en-lakcorrectie/refinish/refinish-polishing-bag-336
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OVERIGE PRODUCTEN

MERCHANDISE

CARTEC T-SHIRT 
Cartec slim fit T-shirt, verkrijgbaar in de maten  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL en 4XL.

CARTEC POLO
Cartec polo, verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL 
en XXL.

CARTEC VEST 
Comfortabel Cartec vest, verkrijgbaar in de maten 
S, M, L, XL en XXL.

CARTEC SWEATER
Comfortabele en warme Cartec sweater voor de 
koude wintermaanden. Verkrijgbaar in de maten  
S, M, L, XL en XXL.

ART. CODE INHOUD

M1002/02/S Maat S

M1002/02/M Maat M

M1002/02/L Maat L

M1002/02/XL Maat XL

M1002/02/2XL Maat 2XL

M1002/02/3XL Maat 3XL

M1002/02/4XL Maat 4XL

ART. CODE INHOUD

M1004/04/S Maat S

M1004/04/M Maat M

M1004/04/L Maat L

M1004/04/XL Maat XL

M1004/04/XXL Maat XXL

ART. CODE INHOUD

M1001/07/S Maat S

M1001/07/M Maat M

M1001/07/L Maat L

M1001/07/XL Maat XL

M1001/07/XXL Maat XXL

ART. CODE INHOUD

M1005/02/S Maat S

M1005/02/M Maat M

M1005/02/L Maat L

M1005/02/XL Maat XL

M1005/02/XXL Maat XXL

https://cartec.nl/producten/overige-producten/cartec-merchandise/cartec-t-shirt-393-393-393
https://cartec.nl/producten/overige-producten/cartec-merchandise/cartec-polo-blauwgrijs-392-392-392-392
https://cartec.nl/producten/overige-producten/cartec-merchandise/cartec-vest-394-394-394
https://cartec.nl/producten/overige-producten/cartec-merchandise/cartec-sweater-blauwgrijs-391-391-391-391


115

OVERIGE PRODUCTEN

MERCHANDISE

CARTEC CAP
Cartec cap met de slogan ‘Ingenious Car Care’.

CARTEC GEURHANGER
Verfrist de auto en verwijdert vieze geurtjes.

ART. CODE INHOUD

M1031/69 1 stuk

ART. CODE INHOUD

M1031/02 1 stuk

https://cartec.nl/producten/overige-producten/cartec-merchandise/cartec-cap-1557
https://cartec.nl/producten/overige-producten/cartec-merchandise/cartec-geurhanger-3394


Ontdek alle Cartec producten op:

CARTEC BV  -  THE NETHERLANDS

“GIVING PEOPLE ALL 
OVER THE WORLD 

THE BEST CAR CARE 
EXPERIENCE POSSIBLE.”

CARTEC MISSION

WWW.CARTEC.NL


http://www.cartec.nl
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