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Високоміцний протирочний матеріал для видалення води 
із лакофарбового покриття. Виконаний із синтетичного 
матеріалу. Має хороші вбираючі властивості. Довговічний 
у використанні. Для комфортнішої роботи нову ганчірку 
необхідно помістити на 20 хв. у теплу воду, після чого кілька 
разів викрутити. Ганчірка стає м’якою і зручною в роботі.

Матеріал: 100% поліамід.   
Розмір: 44 см х 54 см. 

Ганчірка для протирання
ABSORBENT
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Високоякісний протирочний матеріал для протирання 
лакофарбового покриття, а також прибирання салону 
автомобіля. Виконаний із синтетичного матеріалу особливої 
міцності. Має відмінні вбираючі властивості, зручна в 
роботі, досить довговічний. Швидко очищає поверхню 
без застосування хімічних очисників, видаляє воду і 
забруднення, що в’їлися. Протерта поверхня стає чистою, 
сухою, блискучою, без розлучень та ворсинок.

Матеріал: 75% мікрофібра та 25% поліуретан.  
Розмір: 46 см х 56 см.

Ганчірка
 UNIVERSAL
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Протиральний матеріал для очищення та полірування 
кузова, салону та стекол автомобіля. Виконаний на основі 
мікрофібри та має особливо м’які та розпушені волокна. 
Має відмінні вбираючі властивості, високою очищаючою 
здатністю, міцний і довговічний. Застосовується в тих 
випадках, де використовуються губки, тканини, що 
вбирають, або паперові рушники. Можливе використання 
як у сухому, так і у вологому вигляді. При видаленні 
вологи та використанні на вологих поверхнях, матеріал 
необхідно частіше вичавлювати, щоб він зберігав свої 
робочі характеристики по вбиранню. При видаленні пилу та 
бруду, після закінчення робіт матеріал необхідно ретельно 
промити та прополоскати. При необхідності можна прати в 
теплій воді вручну або в пральній машині з використанням 
слабкого миючого розчину. Під час прання забороняється 
кип’ятіння та використання добавок, що кондиціонують. Чи 
не відбілювати, не гладити.

Матеріал: 80% поліестер та 20% поліамід.  
Розмір: 40 см х 40 см.

Ганчірка
 POLISHING
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Надміцний протирочний матеріал для чищення, миття та 
видалення вологи з різних поверхонь. Виконаний із штучної 
замші. Тривимірна структура мікропор збільшує поглинання 
в кілька разів у порівнянні з тканинними матеріалами. Має 
цілу низку переваг: не залишає розлучень і ворсинок, не 
вимагає протирання насухо. Відмінно видаляє відбитки 
пальців, полірує будь-які гладкі поверхні, особливо скла 
та дзеркала. Не кришиться і не розшаровується. Також 
характеризується високою стійкістю до агресивних 
середовищ, не боїться висихання. 

Матеріал: 65% поліамід та 35% поліуретан. 
Розмір: 44 см х 54 см. 

Універсальна ганчірка 
ZAMSHA
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Перфорований надміцний протирочний матеріал для чищення, 
миття та видалення вологи з різних поверхонь. Виконаний із 
штучної замші з перфорацією, завдяки чому легко викручується. 
Тривимірна структура мікропор збільшує поглинання в кілька 
разів у порівнянні з тканинними матеріалами. Має цілу 
низку переваг: не залишає розлучень і ворсинок, не вимагає 
протирання насухо. Відмінно видаляє відбитки пальців, 
полірує будь-які гладкі поверхні, особливо скла та дзеркала. 
Не кришиться і не розшаровується. Також характеризується 
високою стійкістю до агресивних середовищ, не боїться 
висихання.

Матеріал: 65% поліамід та 35% поліуретан.  
Розмір: 40 см х 55 см.

Універсальна ганчірка
ZAMSHA PERFORATE


