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Потужний живильний засіб 
для відновлення фактури та 
кольору шкіряних виробів. 
Загальмовує процеси старіння 
шкіри, надає їй еластичність 
та блиск. Захищає від дії 
ультрафіолету. Також крем може 
використовуватися з новою 
шкірою для запобігання її 
стирання та розтріскування.

Крем для еластичності і блиску шкіри
M-741 DELIZIA

Спосіб застосування:

Крем простий у використанні. 
Необхідно серветкою або м’якою 
тканиною рівномірно нанести крем, 
не втираючи його у поверхню. 
Дати крему вбратися в шкіру 
протягом 20 хвилин, після чого 
видалити надлишки. За потреби цю 
процедуру можна повторити.

Увага! Крем Delicia можна 
використовувати лише на 
натуральній шкірі!

При сильному пошкодженні 
шкіри рекомендується наносити 
крем у великих кількостях і 
дозволяти йому вбиратися 
протягом доби. Рекомендується 
активна обробка швів, тому що 
в них процес руйнування шкіри 
найбільше виражений. Шкіряні 
дахи кабріолетів повинні частіше 
оброблятись у літній період для 
захисту шкіри від згубної дії 
ультрафіолетового випромінювання.

Упаковка:

Банка: 150 мл.
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Концентрований засіб для 
полірування шин автомобіля. 
Поліроль оновлює зовнішній 
вигляд колеса та залишає 
на поверхні глянсову плівку. 
Склад проникає в структуру 
шин, пом’якшує та захищає 
колесо від утворення тріщин. 
Завдяки якостям поліролі 
оброблена поверхня тривалий 
час залишається чистою і не 
притягує до себе пил.

Гель для захисту і блиску шин
M-105 TIRES WAX

Спосіб застосування:

1. Поліроль можна 
використовувати чистою або 
розбавити водою;

2. Перед нанесенням поверхню 
колеса необхідно вимити;

3. Нанести поліроль за 
допомогою губки чи 
маленької щітки на 
поверхню колеса;

4. Залишити до повного 
висихання.

Розведення:

Готова суміш: 1:1 л – 1:2 л.
Нерозбавлена поліроль – 
найоптимальніший ефект.

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 7, 14, 28 кг.
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Концентрований засіб для 
полірування шин автомобіля. 
Поліроль оновлює зовнішній 
вигляд колеса та залишає на 
поверхні глянсову плівку. Склад 
проникає в структуру шин, 
пом’якшує та захищає колесо 
від утворення тріщин. Завдяки 
якостям поліролі, оброблена 
поверхня протягом тижня 
залишається чистою і не притягує 
до себе пил.

Глянцова поліроль для шин 
M-106 POLISH

Спосіб застосування:

1. Перед нанесенням поверхню 
колеса необхідно вимити.

2. Поліроль наноситься 
розпиленням на поверхню 
колеса.

3. Залишити до повного 
висихання (не витирати).

Розведення:

Поліроль на розчинниках – не 
розбавляти.

Упаковка:

Пляшка із тригером: 0,6 кг. 
Банка: 0,8 кг.
Каністра: 5 кг.
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Концентрований засіб для 
полірування шин автомобіля. 
Поліроль оновлює зовнішній 
вигляд колеса та залишає 
на поверхні глянсову плівку. 
Склад проникає в структуру 
шин, пом’якшує та захищає 
колесо від утворення тріщин. 
Завдяки якостям поліролі, 
оброблена поверхня протягом 
тижня залишається чистою і не 
притягує до себе пил. 

Високоглянцева поліроль для шин
M-107 POLISH

Спосіб застосування:

1. Перед нанесенням поверхню 
колеса необхідно вимити.

2. Поліроль натирається гукою 
на поверхню колеса.

3. Залишити до повного 
висихання (не витирати).

Розведення:

Поліроль не розбавляти.

Упаковка:

Каністра: 5 кг.
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Полірування шкіряних та 
пластикових поверхонь. 
Спеціальний склад, що 
оновлює шкіряні деталі 
оббивки салону автомобіля, 
призначений для відновлення 
еластичності шкіряних 
матеріалів та полірування 
пластикових елементів салону 
автомобіля. Залежно від 
розведення концентрату водою, 
оброблювана поверхня набуває 
блиску або матового ефекту.

Антистатична поліроль  
для шкіри і пластика
M-102 POLISH

Спосіб застосування:

1. Перед використанням 
рекомендується очистити 
поверхню очищувачем 
салону Mixon M-760 Interior 
Cleaner;

2. Нанести поліроль за 
допомогою розпилювача або 
губки;

3. Чистою тканиною розтерти 
склад по всій поверхні, що 
обробляється;

4. Через п’ять хвилин витерти 
насухо.

Не допускати висихання продукту під прямим 
сонячним промінням.

Розведення:

Глянцева поверхня: 1:1 л; 
Матова поверхня: 1:2 л.

Упаковка:

Пляшка із тригером: 0,25 кг; 0,75 кг. 
Банка: 1,0 кг.
Каністра: 6 кг.

Виготовляється 
у 2-х видах: 

блакитна та біла 
(кокос).
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Відновлення пластикових 
поверхонь. Спеціальний 
склад, що відновлює деталі із 
пластмаси, прибирає дрібні 
подряпини та дефекти. 

Відновлювач пластика, вініла і шкіри
M-729

Спосіб застосування:

1. Перед використанням 
рекомендується очистити 
поверхню очищувачем 
салону Mixon M-760 Interior 
Cleaner;

2. Нанести поліроль за 
допомогою ганчірки або 
губки;

3. Чистою тканиною розтерти 
склад по всій поверхні, що 
обробляється;

4. Через п’ять хвилин витерти 
насухо.

Не допускати висихання продукту під прямим 
сонячним промінням.

Розведення:

Чи не розбавляти.

Упаковка:

Банка: 1,0 кг.


