PRODUKT GUIDE

TRUSTED INNOVATION. INSIDE & OUT.
Verdens mest solgte og anerkjente merke innen bilpleie. Turtle Wax er
representert i over 90 land.
Turtle Wax produkter er et resultat av over 70 år med innovasjon og
utvikling. Produktene er tilpasset dagens biler og har egenskaper for effektiv
rengjøring og beskyttelse.

WWW.TURTLEWAX.NO
TURTLE WAX - NORWAY

!

NYHET

TURTLE WAX HYBRID
Turtle Wax setter nok en gang standarden verden rundt når det
gjelder glans og beskyttelse som er enkel og rask i bruk for et
overlegent resultat. Hybrid produktene baserer seg på Turtle Wax
sin mangeårige erfaring innen bilpleie blandet med det beste
fra den nyeste teknologien. Ved hjelp av syntetiske vokser og
supervannavvisende lakkforseglere gir produktene overlegent resultat
som varer.
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HYBRID SOLUTION CERAMIC
Turtle Wax® Hybrid Solutions er designet av
- og for bransjens mest kresne detailere. Det
betyr topp kvalitet og moderne produkter som
er tilpasset dagens brukere. Produktene er
enkle i bruk, de sparer brukeren for tid og ikke
minst gir et overlegent resultat som varer.
Med den perfekte blandingen av det nyeste
innen Si02 teknologi og Turtle Wax sin lange
erfaring med polymer vokser, garanterer Hybrid
Solutions et overlegent resultat.
Ceramic Spray Coating

Ceramic Polish & Wax

Ceramic Wet Wax

2272 - 500ml

2276 - 500ml

Alt-i-ett produkt som gir overlegen
rens, glans og bekyttelse

Spray på våt bil og tørk av for 1-stegs
glans og beskyttelse

• Gir overlegen glans, klarhet og glatthet
ved hjelp av unike hydrofobiske voksblandinger

• Renser lakk samt fjerner vaskeriper
og oksidasjon med spesialutviklede
poleringsmidler tilpasset dagens biler

• Overlegen glans, klarhet og dybde ved
hjelp av en unik syntetisk voksblanding

• Super Hydrofobiske Polymerer
gir EKSTREM motstand mot ytre
påvirkning fra f.eks. kjemi, smuss og
salt

• Gir lakk en overlegen glans, klarhet og
dybde ved hjelp av unike hydrofobiske
voksblandinger

2274 - 500ml

Spray på ren, tørr bil for en utrolig
glans og beskyttelse

• Super Hydrofobiske Polymerer
gir EKSTREM motstand mot ytre
påvirkning fra f.eks. kjemi, smuss og
salt

• Super Hydrofobiske Polymerer gir
UMIDDELBAR motstand mot ytre
påvirkning fra kjemi, smuss og salt

EKSTERIØR

Prewash-T
260 - 1L, 261 - 5L.

Unik forvask med gel-aktig
formulering. Testvinner
• Løser effektivt opp salt,
tjære og annen vanskelig
smuss. Anbefalt virketid
5 min.
• Blir liggende på overflaten
og bearbeider denne uten å
renne av eller tørke

Iron Off Gel
259 - 500ml.

Fjerner flyverust fra lakken
• Løsner opp innkapslede
jernpartikler i lakken fra
blandt annet bremser og
pigger

AVFETTING

• Blir rød når den virker

Super Avfetting

Avfetting

272 - 1L, 271 - 5L.

274 - 1L, 275 - 5L.

White Spirit-basert

Miljøavfetting Rapsoljebasert

• Fjerner hardtsittende smuss
som asfaltflekker, olje, fett
og veisalt
• Blander seg med vann og
gir helt ren overflate

• Løser effektivt opp olje- og
asfaltflekker, veisalt og
smuss
• Miljømerket med Svanen

Micro Power Avfetting
278 - 1L.

Effektiv på både våte og
tørre overflater
• Fjerner hardtsittende smuss
som asfaltflekker, olje, fett
og veisalt
• Skader ikke metaller eller
lakk

Max Power Car
Wash
Miracle Towel
3257 - 60x80cm

Testvinner
• Høyabsorberende
microfiberduk som
trekker til seg væske
tilsvarende 4 ganger sin
egen vekt
• Fjerner vannrester og gir
et flekkfritt resultat

219 - 2.95L

3 vaskenivåer
• 100ml Moderat Vask
Lettere smuss og skitt
• 200ml Aggressiv vask
Tøffere smuss, skitt,
salt og rester etter
insekter
• 300ml Extreme Vask
Bremsestøv, fugleskitt
og nedfall fra trær

Bøtte
80020

Med rist og lokk

VASK

• Stabil bøtte med lokk og
Grit Guard som gjør at
partikler som kan ripe
lakken havner under
risten

Zip® Bilshampo
202 - 500ml, 205 - 1L
2825 - 2.5L.

Verdens første
Wash & Wax
• En drøy og effektiv
shampo som rengjør og
etterlater en fin glans
• Med Carnauba voks

Super vask
208 - 500ml
211 - 1L

Perfekt til vintervask
• Fjerner den vanskeligste
smuss
• En kombinasjon av
avfetting, vask og voks
• Helles direkte på svampen,
ikke i bøtte

Våtskrape
3226

Fjerner enkelt vann
• Skyv av vannet etter du
har vasket bilen

VASK

• Utmerket også til å
fjerne snø og slaps om
vinteren

@vinhmangalino

Snow Foam Shampo
2216 - 2,5L

Høytskummende og gir en
beskyttende barriere på
lakken
• For bruk i høytrykkspyler
med skumkanon
• Frisk duft av Bubble Gum
• Innehold det nyeste innen
vaskemidler

Høytrykkshampo
146 - 4L

Proff shampo i
forbrukerpakning
• Effektivt og høyt
skummende
rengjøringsmiddel
• Uten fosfat
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Carnauba Tropical
Car Wash
2230 - 1,42L
2232 - 500 ml

Med Carnauba voks
• 3 x mer Carnauba for
ekstrem glans
• Tropisk duft

VASK

Miracle Wash Mitt
3264.

Skånsom vaskevott
• Høykvalitets microfiber
som er høyabsorberende
og ekstra myk.
• Elastisk mansjett bidrar
til at votten ikke løsner
fra hånden.

Pusseskinn
362 - Syntetisk pusseskin
3246 - Microfiber pusseskinn

Høy kvalitet
• Minst like bra som
naturskinn
• Tåler syntetiske
rengjøringsmidler samt
olje og bensin.

VASK - TILBEHØR

Vaskesvamper
209 - svamp med shampo
231 - svamp uten shampo
228 - 4pk svamp
2896 - 10pk svamp med shampo
3245 - Jumbosvamp

Med og uten shampo
• Turtle Wax har svamper
både med og uten shampo
• De finnes også i flerpakk

Original Car Wax
101 - 500ml. Flytende.
151 - 398gr. Pasta m/påføringspad.

Verdens mest kjøpte bilvoks
• Hard Shell Shine Car Wax
• Rengjør, renser og beskytter
i samme operasjon

Polérrull
330 - 200 gr.

Loer ikke
• Riper ikke
• Miljøvennlig

Polérduk
326 - 12 ark

Myk polérduk

VOKS

• Loer ikke og lager ikke
riper.

Carnauba Car Wax
2099 - 500ml.

Langtidsvirkende
• Beriket med Carnauba
voks for langvarig
beskyttelse
• Har en rengjørende
effekt og gir meget høy
glans

Chrome & Metal Polish
132 - 300ml.

Perfekt for krom, rustfritt
stål og aluminium
• Renser, fornyer og beskytter
• Fjerner effektivt vanskelig
smuss, små rustflekker og
oksidasjon
		

Påføringssvamper
3233.

3 pack

VOKS

• Til påføring av lakkrens,
voks, gummifornyer mm.
		

Polérmaskin
694 - TW850-OSC.

Gjør voksing enklere med polermaskin
• Kraftig oscillerende polérmaskin med trinnløs
hastighetsregulering.
• Side- og U-håndtak, 4 meter ledning
• Følger med 2 stk festeskiver og 1 polerrondell.

Polérrondeller
Til lakkrens og voksing
• Turtle Wax tilbyr et bredt
spekter av polérrondeller 		
tilpasset de fleste behov

POLERMASKIN

• Fra myke til harde, Ø 100
mm - 180 mm, vanlig og
vaffelmønstret

Jet Black Box®
9550 - Kit.

Til svarte biler
• Gjenoppretter og
beholder den dype,
svarte glansen i lakken
• Inneholder:
Black Pre-Wax Cleaner,
Black Carnauba Wax,
Black Spray Detailer

THE BLACKEST BLACK

COLOR MAGIC

Turtle Wax Color Magic™ har revolusjonert lakkforbedring
i over 25 år. Dette er den originale fargeberikede
voksserien, designet for å rense og forbedre nesten enhver
farge.
• Dekker over vaskemerker og lette små riper i lakken
• Inneholder Caranuba og Montan voks som gir en utrolig
glans
• Med DYNAMIC COLOR BOOST TECHNOLOGY for en
langvarig beskyttelse
• Fungerer effektivt på oksidert lakk, gjenoppretter
opprinnelig farge og glans
• Kombinerer over 25 års erfaring og tilliten fra forbruker
med helt nye teknologier

Color Magic Wax™
Jet Black

012 - 500ml.

Ultra Blue
015 - 500ml.

En fargerik bilvoks som gir flott
glans og langtidsbeskyttelse
• Dekker vaskemerker og lettere 		
små riper i lakken
• Kan brukes på alle typer lakk, 		
også metallic

DYNAMIC COLOR
AFTER

BOOST

COLOR MAGIC

BEFORE

SPRAY DETAILER

Clean & Shine
Exterior Detailer
2225 - 500ml.

Tar bort smuss og gir glans
• Rengjør, beskytter og gir
en høy glans på lakk, plast
og felger

@theroadlessdriven

• Brukes sammen med de
nyeste microfiberkluter for
et flekkfritt resultat

Dry & Shine Rinse
Wax
2212 - 750ml.

Avrenning og voks
• Reduserer behovet for
ettertørking
• Gir høy glans

Sealant
Carnauba Spray Wax
2214 - 500ml.

Syntetisk lakkforsegling
• Gir dyp glans og
langvarig beskyttelse
•Kan påføres både våt
og tørr overflate på alle
utvendige overflater

Microfiberduker
3241 - Orange - Ekstra tykk
3244 - Blå 40x40cm
3249 - Kit med 4 kluter

Loer ikke
• Etterlater ikke striper
• Perfekt for polering og
voksing

Wax It Wet®
098 - 500ml.

Spray på og tørk av
• Voksbehandle direkte på
våt lakkflate

@misscourtneymae

SPRAY WAX

• Vask bilen, spray på et
begrenset område og
tørk av med pusseskinn
eller Miracle Towel

Felgbørste
3201.

For enklere rengjøring
• Kan brukes på alle typer
felger
• Brukes sammen med
Turtle felgrens for best
resultat

Wheel Brush
Microfibre
3251.

Med avtagbar microfiber
• Effektiv rengjøring av
alle typer felger
• Spesielt for sensitive
felger

Redline™
Wheel Cleaner
2238 - 500ml.

FELG & DEKK

Med fargeindikator
• Syrenøytral rengjøring for
alle typer felger
• Skader ikke felg,
navkopper eller
hjulmuttere
@athompsonsphoto

Wet 'n' Black®
123 - 500ml.
2223 - 300 ml.

Gir dekksidene den
rette svarte og våte
"look'en"
• Raskt og enkelt;
Påfør og la tørke!
• Ingen
etterbehandlig
nødvendig.

Plastic Renew
2125 - 300ml.

Lang holdbarhet
• Fornyer utvendig plastog gummidetaljer
• Fargeløs tyktflytende
blanding av silikon og
voks som gjenoppretter
falmet plast

Tyre & Bumper Gel
2137 - 500ml.

Wheel Cleaner

• En tykk gel som rengjør
og frisker opp

11236 - 750ml.

• Gir en beskyttende
overflate på dekksider,
støtfangere, utvendig
plast- og gummidetaljer

• Fjerner inngrodd olje,
salt, tjære, oksidering og
asfaltstøv

Fjerner bremsestøv

• Til aluminium, stål og
lakkerte felger		
@adamc3046

FELG & DEKK

Gir langvarig dyp glans

Petrolicious

LAKKRENS

Renew Super
Cleaner
2131 - 500ml.

For alle typer lakk
• Renser effektivt matte
og oksiderte lakkflater
• Gjenoppretter lakkens
opprinnelige farge og
glans

Scratch Remover
2106 - 100ml.

Fjerner riper
• Rengjørende pasta
til fjerning av mindre
riper
• For alle typer lakk, også
metallic

Rubbing Compound
152 - 297gr.

LAKKRENS

Kraftig rengjøringsprodukt
med slipemiddel
• Fjerner riper og flekker i 		
lakken
• Silikonfri. Kan brukes til å
slipe ned overganger ved
lakkering

Scratch Repair &
Renew
2107 - 207ml

Fjerner riper
• Forsegler behandlet lakk
• Kan brukes med maskin
og for hånd

Clay Bar Kit
9535 - Kit.

Fjerner urenheter i
lakken
• Fjerner vanskelige
flekker som asfalt og
flyverust
• Gir krystallklar finish på
flater av lakk, glassfiber
og metall

Clay Cloth

Clay Sponge

3262.

3263.

FØR

ETTER

LAKKRENS

@trevorjolinphoto

INTERIØR

Power Out!™ Odor-X™
Whole Car Blast
NEW CAR - 2256 - 100ml.
CARIBBEAN CRUSH - 2257 -100ml.

Frisker opp hele bilens interiør

LUKTFJERNER

• Gir en frisk lukt og
etterlater ikke rester
• Enkel, en boks behandler hele
bilen innvendig

Microfiberklut
Interiør
3242 - 40x40cm.

Loer ikke og etterlater
ikke striper
• Perfekt for rengjøring av
bilens interiør, vinduer,
speil, plastflater og
tekstiler

Power Out!™
Odor-X™
2254 - 500ml.

Fjerner vond lukt i opp til
30 dager

• Etterlater en ny-bil lukt
@stianfuruseth

LUKTFJERNER

• Fjerner vond lukt fra
røyk, husdyr, kaffe, mat
mm.

Cockpit Cleaner Pad
122 - Pad.

Frisker opp og gir ny
glans og farge
• Gir en antistatisk effekt
• Til vinyl, plast, lær,
gummi og tre

Dry Touch Plastic
Cleaner

PLAST & VINYL

2243 - 300ml.

Gjenoppretter innvendige
plast- og vinyldetaljer til
opprinnelig stand
• Effektiv på alle harde
interiørflater
• Etterlater en UVbeskyttet, støvfritt,
antistatisk og semimatt
overflate

Dash & Glass™
2206 - 500ml.

Gir krystallklare ruter og
rent dashbord
• Rengjør alle overflater av
plast
• Unik pH-balansert formula
som rengjør, fresher opp og
beskytter vinyl-, plast- 		
og glassoverflater
• Testvinner

Dash & Glass Towel
3237 - 40x40cm.

• Perfekt for rengjøring av
bilens interiør, vinduer,
speil, plastflater og
tekstiler
@razkrog

PLAST & GLASS

Loer ikke og etterlater
ikke striper

Fresh Shine
2263- 400ml.

• Beskytter og frisker
opp plast-, vinyl- og
gummidetaljer

Citrus

• Gir en antistatisk overflate

2264 - 400ml.

• Lukten varer i opp til 8
dager

New Car

Strawberry

FRESH SHINE

2260 - 400ml.

Total Interior Shampo
2209 - 500ml.

• Fjerner effektivt smuss
og støv fra plast, vinyl og
tekstiler
• Silikonfri, perfekt til
gummimatter
• Gir en langvarig frisk duft
og nybil følelse
@athompsonsphoto

INTERIØR SHAMPO

Rengjør og frisker opp alle
innvendig flater

Luxe Leather®
130 - 500ml.

Renser, fornyer og
beskytter skinninteriør
• Inneholder UV-beskyttende
midler som hindrer falming,
samt naturlige oljer som
holder skinnet mykt

LÆR

• Må ikke benyttes på skinn
eller Alcantara

Power Out!™ Leather
2249 - 400m.

Rengjør, fornyer og
beskytter skinninteriør
• Med børste for fjerning av
flekker, søl og skitt
• Pleiende skum som gir
naturlig glans og Odor-X
som fjerner lukt
@dejjisch

LÆR

• Inneholder glyserin

Power Out!™
Carpet & Rubber
2247 - 400ml.

Effektiv rengjøring av tekstil
og gummimatter
• Kraftig rengjøring med
børste for fjerning av flekker,
søl og skitt
• Med Odor-X™ som fjerner
dårlig lukt.

TEKSTIL & GUMMIMATTER

• Inneholder ikke silikon

Textile Clean
246 - 400ml.

Kraftig skumrens med
børste
• Fjerner flekker og smuss
fra setetrekk, matter og
andre tekstiler i bilen
• Kan brukes på Alcantara

Power Out!™
Textile Cleaner
2246 - 400m.

Dyprengjørende
tekstilrens
• Fjerner flekker og smuss
fra setetrekk, matter og
andre tekstiler i bilen

@athompsonsphoto

TEKSTIL

• Med Odor-X™ som
fjerner dårlig lukt

GLASS

Super Sikt
263 - 500 ml.
264 - 50 ml.

Høykonsentrert
siktforbedrer
• Fjerner trafikkfilm og
insekter.
• Blandes i spylervæske
eller rent vann.

ClearVue® Rain
Repellent
200 - 300ml.

GLASS

Gir en vann- og snøavvisende
flate for bedre sikt

Tørkerull
333 - 200 gr .

• Benyttes på vinduer, speil,
lykteglass mm.

Høy oppsugningsevne

• Skal kun brukes på ekte
glass

• Tørking av ruter, speil,
lykter mm

@adamc3046

• Loer ikke

Windscreen Cleaner
3252.

Enklere rengjøring av
ruter
• Når vaskelige steder

• Perfekt til å fjerne dugg

29505 - 500ml.

Gir krystallklar glassflate
• Rengjør effektivt vinduer og speil,
innvendig og utvendig
• Ypperlig også for bruk på lykteglass
@adamc3046

GLASS

• Kan brukes både tørr og
fuktet

ClearVue® Glass Clean

SPESIAL
PRODUKTER

Insect Remover
230 - 500ml.

En kraftig insektsfjerner
som også tar tjære
• Spray på og la virke i
noen minutter
• Flekkene løser seg opp
og kan enkelt vaskes
bort

Soft Top Cleaner
& Conditioner Kit

SPESIALPRODUKTER

257 - Kit.

Rengjør og beskytter
cabriolet tak
• Cleaner rengjør effektivt
alle typer tekstiltak
• Conditioner beskytter,
bevarer og gir en
vannavstøtende overflate

@athompsonsphoto

• Kan også brukes på
båtkalesjer, markiser,
parasoller og telt

Headlight Lens
Restorer
Fornyer matte og
misfargede lykteglass
av plast
• Forbedrer lyktenes effekt
• Inneholder:
poleringsmiddel,
smøremiddel, 3 slipeputer,
primer og forseglingsklut

SPESIALPRODUKTER

9539 -Kit.

TURTLE WAX AEROSOLER

OPPGRADIRING AV DESIGN

Alle Turtle Wax Aerosolene får en ansiktsløftning og
et mer tidsriktig design.
Cockpit Shine Bumper Shine
Blank vinylfinish

Plast, vinyl og gummi

Cockpit Matt Tyre Shine
Matt vinylfinish

Dekkglans

Engine Clean Glass Clean
Motorvask

Glassrens

Textile Clean

121 - 300 ml

124 - 300 ml

127 - 300 ml

128 - 300 ml

213 - 400 ml

235 - 400 ml

240 - 300 ml
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Tekstilrens

POWER OUT!™
Pet Mess Kit
258 - Kit.

Kraftfull rengjøring for
bil og hjem
• Naturlige ingredienser som
er trygge for kjæledyr og
barn

KJÆLEDYR

• Kittet inneholder alt du
trenger for å fjerne skitt,
potespor, urin, hår og lukt

TURTLE WAX VINTERPRODUKTER

VINTERPRODUKTER

Vintersesongen har andre vedlikeholdsutfordringer. Turtle Wax har
produkter som smører, tiner, renser og beskytter, sånn at du får et litt
enklere liv gjennom den kalde årstiden.

TURTLE WAX BÅT & CAMPING
Sommer betyr båt og camping. Turtle Wax en hel
serie med Marine produkter, i tillegg til produkter
spesialutviklet for camping og bobil.

Marine Wax

Marine Cleaner

Caravan Sealer

576 - 500ml

581 - 500ml

583- 500ml

575 - 500ml

Forsegler og beskytter
gelcoat og lakkerte flater

Spesialvoks for plast- og
aluminiumsbåter

Kjemisk middel for dyprensing av Spesialvoks for caravan og
plast-, aluminium- og malte flater bobiler

Gelcoat Polish

Marine Wash

Gelcoat Polish

Caravan Wash & Shine

577 - 500ml

585 - 500ml

577 - 500ml

9600 - 1 L

Lettarbeidet renseprodukt
med voks

Konsentrert rengjøringmiddel Lettarbeidet renseprodukt
for plast- og aluminiumsbåter med voks

Rengjøringsmiddel med
Carnauba voks
@Jag_cz - Adobe Stock

SOMMERPRODUKTER

Gelcoat Sealer

TRUSTED INNOVATION.
INSIDE & OUT.
TURTLEWAX.NO
56038

