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Geachte dames en heren, 
Beste klanten,

Wat ons met elkaar verbindt, is de liefde en vooral de passie voor auto's. Ik ben dan ook bijzonder blij dat 
het familiebedrijf Würth met zijn betrouwbare en hoogwaardige producten al decennialang een belang-
rijke partner in de autobranche is. We blikken met trots op deze traditie terug en hebben in al die tijd nooit uw 
behoeften uit het oog verloren. We hebben onze producten en onze diensten steeds verder ontwikkeld, zodat 
op het einde van de rit passie ook een meerwaarde vormt.

Geen passie zonder onderhoud! Juist daarom hebben we de nodige inspanning geleverd om ons  
programma voor de voorbereiding van voertuigen nog gebruikersvriendelijker en aantrekkelijker te maken. 
Het resultaat van die inspanningen is de Würth Perfection Line, een aanbod van zorgvuldig op elkaar  
afgestemde producten die uitstekende prestaties leveren met de gebruikelijke hoge kwaliteit van Würth!

Profiteer onmiddellijk van ons resultaatgerichte programma en haal met de professionele poetsproducten 
voor voertuigen een perfect aanbod extra activiteiten voor uw onderneming in huis.

De Würth Perfection Line bestaat uitsluitend uit uitstekende producten en biedt dankzij uw service en uw 
doelgerichte marketingondersteuning ook een meerwaarde waarmee een perfect concept in de markt kan 
worden gezet.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier onze – en wat nog veel belangrijker is – uw vraag 
naar een perfect resultaat kunnen invullen. Laat u ook door ons nieuwe assortiment producten voor de 
voorbereiding van voertuigen overtuigen en herontdek uw passie voor de voorbereiding van auto's.

Met vriendelijke groeten,

Patric Sattler 
Divisiehoofd Auto International

WÜRTH PERFECTION LINE
passion needs care
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Perfecte glans

Perfectie zit in de details. In de Würth Perfection Line vindt u voor iedere 
fase van de reiniging en de voorbereiding van uw voertuigen de perfecte 
producten – deel ons enthousiasme!1  I    BEHANDELING VAN DE BUITENKANT
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De basis voor perfecte 
zuiverheid is een intensieve 
reiniging vooraf
Check-up 

Als u een perfect reinigingsresultaat wilt bereiken, is het belangrijk om eerst de toestand 
van de oppervlakken op dat moment nauwkeurig te bekijken. We adviseren u daarom om 
het voertuig eerst met veel water af te spoelen, zodat het grove vuil wordt verwijderd. Pas 
daarna kunt u met het eigenlijke werk beginnen – de beoordeling van de probleemzones. 

Documenteer tijdens deze fase de toestand van het voertuig – u kunt deze 
informatie niet alleen als bewijs voor de klanten, maar ook als checklist 
voor de volgende reinigingsfasen gebruiken.

Reiniging vooraf van de probleemzones

Insectenresten
Insectenresten vindt u vooral op het voorste gedeelte en op de voorruit van het voertuig.  
De vaak hardnekkige eiwitvlekken, die onder invloed van de zonnestralen in de  
oppervlakken worden gebrand, zijn zelfs bestand tegen de gebruikelijke wasbeurten. 
Een doeltreffende oplossing voor de reiniging vooraf van dergelijke probleemzones is onze 
insectenverwijderaar*I art.nr. 0893 470. 
* Ook in andere grootten verkrijgbaar:  
5 liter I art.nr. 0893 470 5

Gaat de strijd aan met eiwitvlekken:  
sproei voldoende product op het te bewerken  
oppervlak en laat het even inwerken.  

Tip

Als u een nog effectiever resultaat wilt bereiken, 
adviseren we u om ook de mechanische onder-
steuning van onze innovatieve Clay-serie toe 
te passen (zie hiervoor pagina's 8 en 9). Deze 
serie combineert de reinigende kracht van een 
kneedmassa met de praktische voordelen van 
pads, sponsen, handschoenen en doeken! 
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Verwijder op een eenvoudige manier teervlekken, 
vliegroest en boomhars

Teervlekken
Vooral op side skirts en op velgen behoren teervlekken tot de lelijkste verontreinigingen –  
en dan zeker al bij voertuigen in een lichte kleur. Gebruik hiervoor de teerverwijderaar I  
(art.nr. 0890 26). Laat dit product eerst even op de te reinigen plaats inwerken.

Boomhars
Verwijder hardnekkige resten en afzettingen van boomhars. Behandel daarvoor de betreffende 
plaatsen op het voertuig met een met boomharsverwijderaar I art.nr. 0890 21 005 
doordrenkte doek of sproei het product rechtstreeks op het te behandelen oppervlak en laat het 
inwerken. Reinig daarna de plaatsen met een microvezeldoek of een spons. 
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Vóór, tijdens en na het gebruik:  
de meest doeltreffende resultaten bij de  
reiniging vooraf krijgt u met de producten van 
de Clay-serie, die de reinigende kracht van een 
kneedmassa met de voordelen van pads, 
handschoenen, sponsen en doeken combineren. 

Perfecte innovaties tegen 
hardnekkig vuil
De nieuwe doeken, sponsen, handschoenen en pads van de 
Clay-serie 

De producten uit de nieuwe en zeer innovatieve Clay-serie komen in de plaats van de vaak gebruikte 
kneedmassa of insectensponsen. Deze serie combineert de reinigende kracht van een kneedmassa met 
de praktische voordelen van pads, sponsen, handschoenen en doeken! Zo reinigt u de oppervlakken 
snel en zuinig – de perfecte voorbereiding voor het afspoelen en poetsen achteraf.

Clay pad I art.nr. 0585 300 150
Clay handschoen I art.nr. 0585 300 210
Clay doek I art.nr. 0585 300 320
Clay spons I art.nr. 0585 300 110

Coming 
soon
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Ongeacht of u met een pad, handschoe-
nen, een poetsdoek of een spons werkt: 
voor de reiniging met de Clay-producten moeten 
de oppervlakken vochtig zijn, zodat ze gladder 
worden en zodat het vuil optimaal kan worden 
weggespoeld. We adviseren daarom om water 
te gebruiken of anders in hoge mate verdund 
R1reinigingsmiddel*I  art.nr. 0893 125 005 
uit een pompsproeifles waarmee u tussendoor de 
oppervlakken vochtig kunt maken. 
* Ook in andere grootten verkrijgbaar:  
20 liter I art.nr. 0893 125 020
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Glanst als nieuw: 
wanneer u tenslotte het hele voertuig wast, blijft op de 
behandelde velg geen vuil meer achter.

De Premium velgenreiniger verwijdert 
hardnekkig remstof van velgen: 
het enige wat u hoeft te doen, is het product op 
het oppervlak sproeien en wachten tot de kleur 
rood wordt. Op die manier wordt de inwerktijd 
weergegeven. 

Zwaar verontreinigde velgen moet u extra 
behandelen met de velgborstel en daarna met 
helder water afspoelen. 
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Perfect glanzende velgen 

Remstof
Hardnekkig remstof is het vaakst voorkomende probleem bij velgen van voertuigen, maar ook 
andere verontreinigingen tasten het totaalbeeld van het voertuig aan. In dat geval moet u een  
speciale behandeling toepassen. Aangezien voor de oppervlakken van velgen de afgelopen jaren 
steeds hoogwaardiger materialen worden gebruikt, adviseren we het gebruik van Premium 
velgenreiniger*I art.nr. 0893 476 500. Dit product bevat geen zuren en is daardoor voor  
alle velgoppervlakken geschikt. 
* Ook in andere grootten verkrijgbaar:  
5 liter I art.nr. 0893 476 505 

Bovendien wordt door de kleurindicator de optimale inwerkingstijd visueel weergegeven. 
Ter ondersteuning van de reinigingsprestaties bij sterke verontreiniging behandelt u de velgen  
ook nog best extra met onze velgborstel I art.nr. 0891 350 211.

Tip
Beschermt en doet glanzen:  
Bandenschuim
Breng – na een volledige wasbeurt en voor- 
bereiding van de auto – het bandenschuim  
art.nr. 0890 121 aan en laat het product 
inwerken. Na herhaaldelijk gebruik glanzen 
de banden als nieuw. Wrijf vervolgens met een 
doek af.
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Het voorbereidende 
werk zit erop – tijd 
voor de wasbeurt
Bij een klassieke autowasbeurt hebt u na een intensieve reiniging vooraf meestal een 
autoshampoo, een emmer, een reinigingshandschoen I art.nr. 0899 710 005 en 
veel water nodig. Als shampoo adviseren we Autosham-two*I art.nr. 0893 010 0. 
Dit product reinigt en beschermt de lak in één moeite en is daardoor de perfecte oplossing 
voor resultaatgerichte voorbereiders, ook als het voertuig daarna een grondige poetsbeurt 
ondergaat. 
*Ook in de volgende grootten verkrijgbaar:
5 liter l art.nr. 0893 010 05.

Tip

Was het voertuig eerst met de reinigings-
handschoen en veel water in kleine 
stappen van boven naar beneden. Op die 
manier voorkomt u dat losgekomen vuildeeltjes 
verspreid raken of zelfs krassen in de lak van 
het voertuig trekken.

Wassen en wassen in één: 
met de Autosham-two van Würth kunt u twee handelingen in één keer uitvoeren! 
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Reiniging van de ruiten 
Om een perfect zicht op de weg te behouden, adviseren we de Aktiv-ruitenreiniger*I  
art.nr. 0890 25. De in hoge mate geconcentreerde reinigingsactieve werkzame stoffen worden bij 
het uiteenbarsten van de schuimbellen geactiveerd. Op die manier kunt u rekenen op een uitstekend 
vuiloplossend vermogen waarbij het materiaal optimaal wordt ontzien.
* Ook in andere grootten verkrijgbaar:  
5 liter I art.nr. 0890 25 05 

Afdrogen 
Grote oppervlakken kunt u met de wisser met handgreep I art.nr. 0891 350 205 drogen; voor 
contouren adviseren we het auto- en raamzeem I art.nr. 0899 700 630 en speciaal voor glas 
het Microfil-doek I art.nr. 0899 900 150, dat geen strepen achterlaat.
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Wij bezorgen u een maximale innovatiekracht, zodat poetsen en verzegelen tijdens de 
voorbereidingsfase zo eenvoudig mogelijk verlopen: u kijkt ongetwijfeld uit naar de nieuwe, 
nog krachtigere en perfect op elkaar afgestemde producten van de Würth Perfection Line.  
Op die manier kunt u uw passie voor een schitterend resultaat herontdekken!

DE BEKRONING VAN DE VOORBEREIDING – EEN PERFECTE  
AUTOLAK
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Lakverzegeling
Puck om te polijsten of Polier Pad Wave

Lakverzegeling 
Pink

Lichte krassen
Blauwe pad

Lakverzegeling
Blauwe pad

P10 P20 P30 P55

Diepe krassen
Groene pad of lamsvacht

Diepe krassen
Blauwe pad of lamsvacht

Hologram
Oranjekleurige pad of lamsvacht

Halfdiepe krassen
Blauwe pad of lamsvacht

Lichte krassen
Blauwe pad of lamsvacht

Sinaasappelhuid
Groene pad of lamsvacht

Ingesloten stofdeeltjes
Groene pad of lamsvacht

Kies afhankelijk van de mate 
waarin het oppervlak bekrast is, 
de juiste polijstmiddelen en de 
juiste pads en breng ze gelijk-
matig en in kruisbewegingen aan. 
De productvoordelen van onze 
nieuwe pads komen bij iedere 
poetsbeurt tot hun recht!
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  Gekalibreerde oppervlakken (Spider-structuur)
Door de kalibratie wordt het oppervlak van onze nieuwe polijstpads groter, waardoor veel 
meer polijstmiddel kan worden opgenomen. Daardoor wordt niet alleen meer vuil verwijderd, 
maar blijven de korrels van de polijstschijf ook langer efficiënt.
Uw voordeel: een maximale werkingskracht in combinatie met een 
minimale slijtage.

 Centrering
De meeste van onze polijstpads zijn voorzien van één boring, zodat ze op een snelle en 
comfortabele manier perfect kunnen worden gecentreerd. Uw voordeel: een vanuit 
iedere hoek bekeken gelijkmatig polijstresultaat.

 Schuim met open poriën
Al onze polijstpads worden van hoogwaardig schuimmateriaal met open poriën gemaakt. 
Door die open poriën en de gekalibreerde oppervlakken wordt de hitte die tijdens het polijsten 
ontstaat, perfect afgeleid. Uw voordeel: een continu slijpvermogen en een 
beperkte temperatuurontwikkeling.

 Afgeronde kanten
Dankzij de afgeronde kanten passen onze polijstpads zich aan alle contouren van het voertuig aan. 
Dankzij deze flexibele geometrie worden nieuwe onvolmaaktheden in de lak voorkomen. 
Uw voordeel: flexibiliteit bij iedere carrosserievorm.

Onze nieuwe generatie  
polijstpads – gemaakt 
voor optimale prestaties 
 1 

2

3

4

2

NEW!

 1 

3

4

4
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Eenvoud die u ziet –  
maak kennis met onze 
nieuwe 3 in 1-polijstschijf

3-in-1Coming 
soon

3-in-1 polijstschijf
De perfectionering van een polijstschijf voor professioneel gebruik:
met slechts één schijf gebruikt u alle drie de dimensies van onze polijstpads. Zo werkt u 
bijzonder snel en efficiënt aan het perfecte resultaat – zelfs met polijstpads met verschillende 
grootten. Uw voordelen: een eenvoudige handling, snellere resultaten en een betere 
waardecreatie.
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NEW!
Diepe krassen Sinaasappelhuid Ingesloten stofdeeltjes
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Fles met 
nieuwe 
vorm

HET PERFECTE TEAM BIJ  
DIEPE KRASSEN 
Polijstmiddel P10
Sterk schurend snelpolijstmiddel waarmee u zware onvolmaaktheden in de lak onmiddellijk 
kunt verwijderen. In combinatie met onze groene polijstpads kunt u rekenen op een maximaal 
slijpvermogen – en een perfect resultaat!

Polijstmiddel P10, 250 g I art.nr. 0893 150 012
Polijstmiddel P10, 1 kg I art.nr. 0893 150 010

Polijstpad-serie groen
Harde polijstpads voor een maximaal slijpvermogen en een minimale warmteontwikkeling. Uw 
voordeel: voorbereiding waarbij het materiaal wordt ontzien –– zelfs bij grote onvolmaaktheden 
in de lak.

Pad groen 90 x 25 mm I art.nr. 0585 025 090
Pad groen 145 x 25 mm I art.nr. 0585 025 145
Pad groen 170 x 25 mm I art.nr. 0585 025 170
Ook bruikbaar 
lamsvacht wit 80 mm I art.nr. 0585 23 80
Lamsvacht wit 125 mm I art.nr. 0585 235
Lamsvacht wit 150 mm I art.nr. 0585 195
Lamsvacht premium zwart 135 mm I art.nr. 0585 135

coming soon

Coming 
soon
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NEW!
Diepe krassen Halfdiepe krassen Lichte krassen
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Perfecte voorbereiding  
bij middelgrote en lichte 
onvolmaaktheden in de lak
Polijstmiddel P20
Middelmatig schurend hoogglanspolijstmiddel voor efficiënte voorbereiding van gelakte 
oppervlakken. In combinatie met onze blauwe polijstpads kunt u hiermee middelgrote en lichte 
onvolmaaktheden in de lak op een efficiënte manier verwijderen – waardoor u een perfect 
gelakt oppervlak krijgt.

Polijstmiddel P20, 250 g I art.nr. 0893 150 022
Polijstmiddel P20, 1 kg I art.nr. 0893 150 020
Polijstmiddel P20, 5 kg I art.nr. 0893 150 025

Polijstpad-serie blauw
Middelharde polijstpads voor een goed slijpvermogen en een minimale warmteontwikkeling.
Uw voordeel: gedoseerde hardheid, maximale perfectie.

Pad blauw 90 x 25 mm I art.nr. 0585 027 090
Pad blauw 145 x 25 mm I art.nr. 0585 027 145
Pad blauw 170 x 25 mm I art.nr. 0585 027 170
Ook bruikbaar 
lamsvacht wit 80 mm I art.nr. 0585 23 80
Lamsvacht wit 125 mm I art.nr. 0585 235 
Lamsvacht wit 150 mm I art.nr. 0585 195
Lamsvacht premium zwart 135 mm I art.nr. 0585 135

Polijstmiddel P55
Innovatief gecombineerd polijstmiddel voor snelle resultaten. Maakt het voorbereiden en  
verzegelen van de gelakte oppervlakken in slechts één bewerking mogelijk. 

Polijstmiddel P55, 250 g I art.nr. 0893 150 056
Polijstmiddel P55, 1 kg I art.nr. 0893 150 055
Polijstmiddel P55, 5 kg I art.nr. 0893 150 058

Fles
met nieuwe

vorm

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon
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NEW!
Hologrammen
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Het perfecte duo voor een 
duurzame bescherming
Polijstmiddel P30
Hoogglans-afwerkingspasta voor de duurzame verwijdering van wazen en hologrammen op 
donkere autolakken. In combinatie met onze oranje polijstpads doet u hiermee uw voertuigen 
maximaal glanzen – tot groot plezier van uw klanten!

Polijstmiddel P30, 250 g I art.nr. 0893 150 032
Polijstmiddel P30, 1 kg I art.nr. 0893 150 030

Polijstpad-serie oranje
Middelharde polijstpads voor een goed slijpvermogen en een minimale warmteontwikkeling.
Uw voordeel: gedoseerde hardheid, maximale perfectie.

Pad oranje 90 x 25 mm I art.nr. 0585 026 090
Pad oranje 145 x 25 mm I art.nr. 0585 026 145
Pad oranje 170 x 25 mm I art.nr. 0585 026 170

Fles met 
nieuwe 
vorm

coming soon

coming soon
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NEW!
Lakverzegeling
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Tip

Daarnaast adviseren we het gebruik van 
IPA-reinigingsmiddel I  
art.nr. 0893 223 500  
als controlespray vóór de verzegeling

Ons advies voor een  
duurzame bescherming
Lakverzegeling Pink
De perfecte afwerking – een duurzame hoogglansverzegeling Maakt de fijnste structuren in de 
lak glad en levert een spiegelglad oppervlak op. Bovendien biedt het product een duurzame 
bescherming tegen weersinvloeden, krassen van de carwash en andere milieu-invloeden. 
In combinatie met onze zwarte polijstpuck* is een perfecte behandeling gegarandeerd!

Lakverzegeling Pink, 250 g I art.nr. 0893 011 250
Lakverzegeling Pink, 1 kg I art.nr. 0893 011 01
Lakverzegeling Pink, 5 kg I art.nr. 0893 011 05
Alternatief:
Lakverzegeling polymeer I art.nr. 0893 158 of lak- en velgenverzegeling I art.nr. 0893 012 301

Polijstpuck zwart
Een ergonomische vorm van schuimmateriaal met zeer fijne poriën voor de efficiënte 
verzegeling van gelakte en kunststofoppervlakken. Uw voordeel: hiermee kunt u zelfs moeilijk 
bereikbare plaatsen behandelen!

Polijstpuck zwart 130 x 50 mm I art.nr. 0585 128 130

Polijstpuck oranje 
De manuele oplossing voor alle polijstmiddelen: Een perfect ergonomische vorm van vast 
schuimmateriaal dat ook fijne poriën bevat voor de manuele verwerking van alle polijstmiddelen. 
Uw voordeel: Een puck voor alle polijstmiddelen!

Polijstpuck oranje 130 x 50 mm I art.nr. 0585 126 130
Alternatief:
Polijstpad Wave I art.nr. 0585 28 130
Lamsvacht premium zwart 135 mm I art.nr. 0585 135

Fles met 
nieuwe 
vorm

coming soon

coming soon

Coming 
soon

Coming 
soon
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NEW!

Gepassioneerd sterk: 
maak kennis met onze 
excentrische polijstmachine
De nieuwe excentrische polijstmachine EPM 160-E is perfect geschikt voor het 
hologramvrije verwijderen van lakschade. De volledig vernieuwde machine 
onderscheidt zich door haar compacte constructie, haar stille werking en haar 
grote souplesse. Maak uzelf blij met een duurzaam krachtpakket van Würth, dat 
speciaal voor professionals zoals u werd ontwikkeld. 

Excentrische polijstmachine EPM 160-E I art.nr. 5707 500 0 
Alternatief:
Polijstmachine P200-E I art.nr. 0702 4530

Bijbehorende toebehoren:
Klittenband steunschijf M14, 80 mm I art.nr. 0586 01 80
Klittenband steunschijf M14, 125 mm I art.nr. 0586 01 125
Klittenband steunschijf M14, 150 mm I art.nr. 0586 01 150



Deze machine werd ontwikkeld om u 
enthousiast te maken – ervaar het zelf!

Het polijstpad kan probleemloos op de speciale gedempte steunschijf met klittenband wor-
den bevestigd. Voordat u begint te polijsten, moet u eerst de polijstpasta op het polijstpad 
aanbrengen. Dankzij de aanloopstroombegrenzing kunt u langzaam en gevoelig beginnen te 
polijsten zonder dat het polijstmiddel  daarbij rondspat. De permanente geforceerde aandrijving 
zorgt voor een hoog koppel – ook bij lage toerentallen. Daardoor verkrijgt u een gelijkmatig en 
hologramvrij polijstbeeld – nog voordat u met de afwerking begint. 

Bovendien zorgt de ingebouwde spilpal ervoor dat u langdurig en moeiteloos met het toestel 
kunt blijven werken. Dankzij de greepkap kunt u de machine in alle mogelijke toepassingsgebie-
den optimaal en nauwkeurig hanteren. De ergonomisch gevormde beugelhandgreep kan indien 
nodig worden verwijderd (bevestiging met schroeven). Door de beperkte warmteontwikkeling 
op de oppervlakken is de EPM 160-E de ideale oplossing voor de bewerking van vlakken die met 
temperatuurgevoelige lakken zijn afgewerkt. Ervaar de passie voor perfectie, die in deze machine 
ingebouwd is – u zult ongetwijfeld enthousiast zijn!

Krachtig: 1.010 watt sterke motor
Doeltreffend: 8 mm schuurcirkel voor hoge 
efficiëntie
Flexibel: Toerental van 160–480 tpm–1 instelbaar 
Duurzaam: Toerental blijft dankzij gebruik van 
tachogenerator ook belast op een constant niveau
Veilig: Herstartbeveiliging, overbelastingsbeveili-
ging en temperatuurcontrole

27
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Perfect onderhoud

Voor iedere vervuiling en voor iedere toepassing hebt u het geschikte product 
nodig. De Würth Perfection Line biedt u een volledig programma voor de 
behandeling van het interieur – een perfecte kwaliteit voor een eenvoudig en 
doeltreffend onderhoud van het interieur!

22  I   INTERIEURBEHANDELING
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Basisreiniging en onderhoud: 
met Aktiv-Clean en diepte- 
reiniger voor kunststof
Iedere interieuronderhoudsbeurt begint met het verwijderen van grove vuildeeltjes en stof. De 
zittingen en de voetenruimte moeten vóór iedere reiniging worden gestofzuigd, zodat eventuele 
watervlekken of sterke verontreinigingen gemakkelijk kunnen worden herkend. Documenteer deze 
vlekken voor uw klanten! Begin pas daarna met de intensieve reiniging.

Grondige reiniging en onderhoud

Bij een perfecte interieurbehandeling worden de reiniging en de verzorgende bescherming in 
één handeling uitgevoerd. De optimale oplossing daarvoor is het autoreinigingsmiddel 
Aktiv-Clean I art.nr. 0893 472. Dat product combineert beide bewerkingen op een per-
fecte manier: grondige reiniging en onderhoud – daarmee bespaart u tijd en geld. Sproei 
Aktiv-Clean op een Mikroaktiv-doek en reinig de oppervlakken gelijkmatig. Op die manier 
voorkomt u niet alleen onvolmaaktheden, maar ook afzettingen op de ruit.
Alternatief:
Voertuigreinigingsmiddel F1, 1 liter I art.nr. 0890 120

Probleemzone deur

De bekleding van de deur en de dorpel zijn de delen van het interieur die het meest aan vuil 
worden blootgesteld. Op die plaatsen verzamelt zich niet alleen vuil, maar treft u ook vaker 
krassen aan. Voor een langdurige opfrissing van de kleuren adviseren we u om die 
zones vooraf met dieptereiniger voor kunststof*I art.nr. 0893 285 5 te 
behandelen. Zo verwijdert u ook hardnekkig vuil moeiteloos en krijgt u een mooie 
look voor de deur en de dorpel.

Alleen al de basisreiniging met Aktiv-Clean levert 
een zichtbaar net resultaat op. Voor bijzondere 
oppervlakken zoals het instrumentenpaneel, de 
ruiten, de spiegels en de displays adviseren we u 
bovendien het gebruik van de speciale reinigings-
middelen uit de Würth Perfection Line. U vindt deze 
op de volgende pagina's.

Coming 
soon
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Voor de bedieningsinrichtingen is onze  
reinigings- en onderhoudsspray voor 
instrumentenpanelen de perfecte oplossing. 
Spuit het product op een microvezeldoek en reinig 
het instrumentenpaneel.
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Voor glazen oppervlakken, 
displays en het instrumenten-
paneel hebben we het perfecte 
speciale reinigingsmiddel
Onze reinigings- en onderhoudsspray voor instrumentenpanelen*|  
art.nr. 0890 222 1 is een perfect ontwikkeld product waarmee u vuil op een doeltreffende 
manier kunt verwijderen en waarmee u gelijktijdig de oppervlakken van het instrumentenpaneel 
kunt onderhouden. Dit product frist de kleur op en zorgt voor een zijdeachtige matte glans.  
Bovendien heeft het een antistatische werking, waardoor het vuil zich na de onderhoudsbeurt 
veel moeilijker op de oppervlakken hecht.

De praktische EDV reinigingsdoeken*| art.nr. 0890 150 zijn perfect geschikt voor  
de reiniging van displays, schakelaars en draaiknoppen die van een contactgevoelig materiaal 
zijn gemaakt. De vooraf in reinigingsvloeistof gedrenkte doeken worden  
verpakt in een doos. Ze zijn antistatisch en ze laten geen vegen achter.
* Navulpak EDV-reinigingsmiddelen| art.nr. 0890 150 1

Het glasreinigingsmiddel*| art.nr. 0890 220 01 is perfect geschikt voor het reinigen 
van de achteruitkijkspiegels en de ruiten. Hiermee verwijdert u moeiteloos vingerafdrukken, 
stof, straatvuil en nicotine- en wasresten. U gebruikt hiervoor best een droge en pluisvrije 
Mikroaktiv-doek. 

Tip

Als aanvulling bij dit speciale reinigingsmiddel  
adviseren we het gebruik van onze  
Mikroaktiv-doeken.

Ruiten en spiegeloppervlakken reinigt u best met 
een Mikroaktiv-doek en met het milieu- 
vriendelijke glasreinigingsmiddel. 

Coming 
soon
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QUICK FRESH PUUR - 
neem afscheid van vieze luchtjes

Voor het biocidevrij elimineren van geuren in het interieur 
en airco’s

Onze Quick Fresh Puur| art.nr. 0893 764 652 is een op waterbasis gebaseerd product 
waarmee u zeer eenvoudig vieze luchtjes in interieur en airco’s kunt elimineren. Bijkomend voordeel is 
dat er geen demontagewerk aan verdamper of interieur nodig is waardoor u veel tijd bespaart!
Bovendien zorgt de Kena® bionics formule voor een langdurige werking en heeft het product een 
verfrissende citrusgeur. 

Quick Fresh Puur verstuiver, 100 ml I art.nr. 0893 764 652

Functioneel principe:
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Tip: de Top Gun biedt een zuigeffect waarmee 
u het vuil rechtstreeks uit de stof kunt trekken. 
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Watervlekken op stoffen zittingen

Verwijder grof vuil met de stofzuiger en bestrijd watervlekken met ons  
universeel reinigingsmiddel R1*I art.nr. 0893 125 005.  
Doe hiervoor het R1reinigingsmiddel in de Top Gun I art.nr. 0891 703 140  
of het sproei-extractieapparaat I art.nr. 0701 110 0 voor een professionele  
reiniging van het interieur. Houd rekening met de mengverhouding van het  
reinigingsmiddel en de vermelde inwerkingstijd.
*Ook in de volgende grootten verkrijgbaar: 
20 liter | art.nr. 0893 125 020
60 liter | art.nr. 0893 125 060

Pluisjes, haren, vezels

Wat de stofzuiger laat liggen, verwijdert de kussenborstel. Hondenhaar, pluisjes en diep in de 
stof zittende vezels zijn vaak heel moeilijk te verwijderen. De kussen- en tapijtborstel I 
art.nr. 0891 350 500 bestaat uit een speciale rubbersoort, waarmee ongewenste vreemde 
lichamen in een handomdraai uit de stof kunnen worden verwijderd. De borstel kan droog of nat 
worden gebruikt.

coming soon
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Reiniging en onderhoud van leren stoelen

Het Würth leeronderhoudsmiddel I art.nr. 0893 012 9 brengt u best met 
cirkelbewegingen met een schone Mikroaktiv-doek op de leren stoel aan. Wanneer u 
het product regelmatig gebruikt, blijft het leer er altijd fris uitzien en is het het best 
beschermd tegen externe invloeden.

Perfect leeronderhoud en im-
pregnatie

Impregnatie

De impregneerspray I art.nr. 0893 032 100 is ideaal geschikt voor de 
impregnatie van de stoffen kap van een cabrio. Het product biedt niet alleen 
bescherming tegen water, maar verlengt tegelijk de levensduur van 
de stof. 

Tip

De impregneerspray is uitstekend geschikt voor 
de behandeling van voetmatten in het interieur. 
Op die manier kunnen de voetmatten ook niet 
doornat worden. 

Coming 
soon
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Perfecte kwaliteit

Verwacht u ook 100 % kwaliteit van uw toebehoren?
Perfect! Op de volgende pagina's hebben we enkele producten samenge-
bracht die u telkens weer nodig hebt bij de voorbereiding van een voertuig.3  I   INTERIEURBEHANDELING
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Spuitflessen

Spuitfles 360°
Eenvoudige bediening: ergonomische 
sproeikop met lange handgreep  
Flexibele druk: afsluitbare regelsproeier tot 
15 bar zuigerdruk
Stevige constructie: doorzichtige en onbreek-
bare 0,5 liter-houder met verdeling in 100 ml
Duidelijke markering: afzonderlijk beschrijf-
baar etiket

500 ml I art.nr. 0891 502 360

Sproeifles
Stevige constructie: Transparant, onbreekbaar 
vat
Precies doseren: schaalverdeling in stappen van 
100 ml en 200 ml
Duidelijke markering: afzonderlijk beschrijfbaar 
etiket

1 liter | art.nr. 0891 502 003

Tip

Dankzij het bijzondere aanzuigsysteem kan 
het product in eender welke richting op het te 
bewerken oppervlak worden gespoten. Perfect 
geschikt voor betrouwbaar werken boven uw 
hoofd, schuin of verticaal.

360°
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Pompspuitbus 360°
De pompspuitbus voor absolute professionals – hier-
mee kunt u in eender welke richting blijven spuiten. 
Maximale bewegingsvrijheid: werkt op een betrouw-
bare manier – ook boven uw hoofd, schuin of verticaal
Goede stabiliteit: conische vormgeving in stevige 
constructie
Duidelijke markering: afzonderlijk beschrijfbaar etiket

1 liter I art.nr. 0891 503 360

Pompsproeifles
Eenvoudige bediening: ergonomische sproeikop met 
lange handgreep
Goede stabiliteit: conische vormgeving in stevige 
constructie
Duidelijke markering: afzonderlijk beschrijfbaar etiket

1 liter I art.nr. 0891 503 001
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Nitrilwegwerphandschoen (zwart)
Poedervrije wegwerphandschoen – ideaal voor polijstwerk

100 st. I M I art.nr. 0899 470 370
100 st. I L I  art.nr. 0899 470 371
100 st. I XL I art.nr. 0899 470 372

Persoonlijke  
bescherming 

Oordopjes X-100
Altijd beschermd: uitstekende isolerende prestaties 
Altijd aanspreekbaar: uitstekende verstaanbaarheid van gespreks- 
partners. Altijd gemakkelijk: groot draagcomfort

50 paar I art.nr. 0899 300 342
200 paar I art.nr. 0899 300 331

Beschermende mat voor monteurs 
Praktisch: dankzij de ergonomische handgreep
Bestand tegen olie, benzine, remreiniger
Kan worden afgeveegd: gemakkelijk te reinigen oppervlak
L x B x H: 480 mm x 320 mm x 36 mm

Art.nr. 0899 500 210

Oordopjes met koordje X-100
Altijd binnen handbereik: dankzij het koordje
Altijd beschermd: uitstekende isolerende prestaties 
Altijd aanspreekbaar: uitstekende verstaanbaarheid van gespreks- 
partners. Altijd gemakkelijk: groot draagcomfort

100 st. I art.nr. 0899 300 332
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Reiniging en  
verzorging  
van handen

Dispensersysteem handreinigingsmiddel
Plaatsbesparend kan naast een wasbekken aan de 
muur worden gemonteerd.
Praktisch: de drukpomp stuwt het handreinigings-
middel onmiddellijk bij het indrukken van de pomp
Precies: optimale dosering door één keer pompen

Art.nr. 0891 900 510

Handcleaner Heavy Duty
Wit: met speciaal verzorgende eigenschappen, effectief voor snelle verwijdering van olie, drukinkt,  
div. typen verf en lijmsoorten.
Oranje citrus: voor zware tot zeer zware vervuiling zoals grafiet, olie, vet, teer, roet, diesel, verf
Rood: voor zware tot zeer zware vervuiling zoals olie, teer, roet, diesel, verf

HD Wit I 4 liter I art.nr. 0893 440 04
HD Oranje citrus I 4 liter I art.nr. 0893 164 04
HD Rood I 4 liter I art.nr. 0893 124 04

Hand- en nagelborstel
Stevig: met was behandeld houten lichaam voorkomt 
verkleuring door vervuiling
Krachtig: verwijdert zelfs sterke vervuiling
Zacht: natuurlijk haar dat de gevoelige nagelhuid 
ontziet 

Art.nr. 0891 350 510 
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Reinigingsmiddelen en 
reinigingstoebehoren

Intensief reinigingsmiddel voor velgen
Perfecte hechting: loopt niet af, waardoor het product 
optimaal op het oppervlak kan inwerken
Perfect onderhoud: ontziet materiaal en oppervlakken
Fris schoon: aangename geur die niet blijft hangen

1 liter I art.nr. 0893 476
5 liter I art.nr. 0893 476 05

BMF-reiniger
De milieuvriendelijke reiniger voor bedrijf,  
machines en voertuigen
Zeer goed biologisch afbreekbaar
Machinaal, met de hand en in hogedrukapparaten 
te gebruiken

5 liter I art.nr. 0893 118 2
20 liter I art.nr. 0893 118 3
60 liter I art.nr. 0893 118 4

Super Clean
Universeel inzetbare reinigings- en onderhoudsspray voor 
gladde en gelakte oppervlakken
Stralende glans en langdurige bescherming
Geeft nieuwe glans aan kunststoffen zowel binnen als buiten

400 ml I art.nr. 0893 011 400
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Rubberen borstel
Veelzijdig: ideaal voor het afvegen van dierlijk haar en stof op 
stoelen in auto's, kussens, leer en stoffen bekledingen

Art.nr. 0891 350 505

Reinigingsspons auto
Sterk reinigende werking: meervoudige cellenstructuur met 
verschillend gevormde poriën 
Soepel: duurzaam elastische oppervlakken die de lak ontzien 

Art.nr. 0899 700 400

Gecombineerde spons 
Perfecte doorkijk: optimaal geschikt voor de reiniging van 
ruiten
Perfecte combinatie: met de gele zijde verwijdert u grof vuil; 
met de bruine zijde fijn vuil

Art.nr. 0899 700 410 

Emmer
12 liter I art.nr. 0695 770 12
20 liter I art.nr. 0695 770 20

Interieurreiniger
Veelzijdig: reinigt alle gelakte en kunststoffen 
onderdelen, glazen vlakken en kussens
Hechtend: druipt niet af op loodrechte oppervlakken 
Duurzaam: biedt tijdelijke bescherming tegen stof op 
het oppervlak

500 ml I art.nr. 0893 033

IPA multifunctioneel reinigingsmiddel
Voor iedere taak: universeel bruikbaar. 
Voor iedere vervuiling: verwijdert vet vuil en ander vuil dat 
met water kan worden verwijderd
Voor een glans zonder strepen: laat geen vlekken of strepen 
op glasoppervlakken na  

500 ml I art.nr. 0893 223 500
Coming 

soon
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Reinigings- en 
poetsdoeken

Mikroaktiv-doek Profi 
Perfecte prestaties: maximale reinigingskracht 
zonder gebruik van reinigingsmiddelen
Perfect materiaal: maximale fijnheid en 
vastheid van de vezels

blauw I art.nr. 0899 900 131
rood I art.nr. 0899 900 132
geel I art.nr. 0899 900 133

Mikroaktiv-doek Basic
Praktisch: Maakt schoon zonder gebruik van 
reinigingsmiddelen en trekt stof aan

Art.nr. 0899 900 050

Mikroaktiv-doek Profi Glanz
Pluisvrije Mikroaktiv-doek voor diepe glans 
zonder hologrammen 

Art.nr. 0899 900 139

Mikroaktiv-doek Profi-Duo
Droog, besproeid en nat bruikbare Mikro-
aktiv-doek met hoge hechting voor vuil

Art.nr. 0899 900 138

Microfil reinigings- en poetsdoek
Veelzijdig: Pluisvrije reinigingsdoek met hoog absorptievermogen

Art.nr. 0899 900 150
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Lamsvachtpads

Lamsvacht wit 
Geschikt voor lichte en donkere gelakte 
oppervlakken
Beperkte warmteontwikkeling en zeer goed  
slijpvermogen

200 mm I art.nr. 0585 195  
135 mm I art.nr. 0585 235 
80 mm I art.nr. 0585 23 80

Lamsvacht premium zwart
Meest geschikt voor donkere gelakte oppervlakken.
Beperkte warmteontwikkeling en zeer goed slijp- 
vermogen

135 mm I art.nr. 0585 135
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Verzegeling en onderhoud

Onderhoudsspray voor rubber
Voor gebruik tijdens de winter  voorkomt het 
vastvriezen bij temperaturen onder nul 
Voor de soepelheid: weg met poreuze 
rubberen dichtingen 

300 ml I art.nr. 0890 110

Beschermende was
Goed nieuws voor de gebruiker: kan door het 
360°-ventiel ook boven het hoofd worden 
gebruikt
Beschermt de lak: hittebestendig tot +160 °C.

400 ml I art.nr. 0893 082 400

Sproeiglans 
Snel en efficiënt: bezorgt nieuwe en gebruikte 
wagens in amper enkele minuten een 
hoogglans 

500 ml I art.nr. 0893 011 500

Gummifit onderhoudsproduct voor 
rubber
Voor gebruik tijdens de winter  voorkomt het 
vastvriezen bij temperaturen onder nul
Voor de soepelheid: weg met poreuze 
rubberen dichtingen

75 ml I art.nr. 0893 012 8 
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Poetspapier op rol
Pluisarme doek uit gerecycled papier met zeer 
hoog absorptievermogen. Voorzien van ECO label keurmerk. 
Geschikt voor gebruik in levensmiddelenindustrie

Wit, 2 laags I 1.500 vel I art.nr. 0899 800 290
Wit, 2 laags I 2.500 vel I art.nr. 0899 800 511
Blauw, 2 laags I 1.000 vel I art.nr. 0899 800 773
Blauw, 3 laags I 1.000 vel I art.nr. 0899 800 823
Blauw, 3 laags verlijmd I 500 vel I art.nr. 0899 800 850

Tex-Polish poetsdoek
De superzachte all-round poetsdoek uit 
speciaal vliesdoek met honingraadstructuur, 
daardoor hoge stofbinding (b.v. voor nat- 
en droogpolijsten).

150 st. I art.nr. 0899 811

Tex Rein poetsdoek
De robuuste, super-vochtvaste, veelzijdige 
reinigingsdoek, ideaal voor het reinigen 
van gladde en gevoelige oppervlakken

150 st. I art.nr. 0899 810

Universele reinigingsdoekjes
Voor grondig en snel reinigen van de meest 
voorkomende oppervlakken zonder water, 
zeep of borstel

90 st. I art.nr. 0890 900 90

Poetspapier op rol “center feed”
Pluisarme, zachte doek uit gerecycled papier met zeer 
hoog absorptievermogen. 

Wit, 1 laags, embossed I 865 vel I art.nr. 0899 800 653
Wit, 2 laags I 400 vel I art.nr. 0899 810 480
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Industriële nat- en droogzuiger ISS 35
Stevige universele stofzuiger voor op- en wegzuigen.  
Geschikt voor natte en droge toepassingen.
Hoog vermogen: 1.380 W
Overtuigende kabellengte: 7,5 m 
Houder met grote inhoud: 34 liter

Art.nr. 0701 137 1

Heteluchtblazer HLG 2000
Eenvoudig gemakkelijk:  
handig toestel met traploze  
temperatuurinstelling
Eenvoudig betrouwbaar:  
stevige keramische verwarming

Art.nr. 0702 202 0

Machines en stofzuigers
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Nylon beschermhoes voor zitting
Flexibel: geschikt voor alle courante voertuigtypes
Veilig: water- en olieafstotend 
Dicht: optimale pasvorm door geïntegreerde rubberen trekkoord

Art.nr. 0899 500 010

Hoes voor zitting 
en kussen

PE-hoes voor zitting op rol
Praktisch: eenvoudig afrollen zonder dat de folie schuin afloopt
Precies: hoge afscheurkwaliteit door nauwkeurige perforatie
Schoon: beschermd tegen stof door kartonnen dispenser
Inhoud: 500 hoezen voor zittingen

Art.nr. 0899 500 01

Interieurbeschermset 5 in 1
Hoes voor stoel, vloer, stuur, schakelpook en  
handremhandel in 1
Alle benodigde beschermhoezen met één handeling  
passend voor nagenoeg alle personenauto’s

Art.nr. 0899 500 004
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passion needs care

Want alleen wie met overgave naar perfectie streeft, behaalt 
resultaten die indruk maken. De Würth Perfection Line helpt u daarbij 
om voertuigen zo voor te bereiden, dat uw klanten er stil van worden. 

Perfecte glans – voor perfecte aanvullende activiteiten. 
Herontdek uw passie voor de voorbereiding van voertuigen – met de 
nieuwe Würth Perfection Line!

WÜRTH PERFECTION LINE
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