
Професионална полираща система 
за отстраняване на дефекти по 

покритията

Perfection in Polishing.
Made in gerMany. since 1888.

Създадена още през 1888 от германеца Фридрих Менцер, фирмата винаги е била еталон за качество, работейки 
ежедневно върху оптимизиране на продуктите си, така че те максимално да отговарят на специалните нужди на 

клиентите, спестявайки им същевременно време и усилия. Днес 35% от оборота на фирмата се дължи на продукти, 
разработени преди неповече от 5 год.



Полирмашини: Полиргъби ф180х30 mm

виж повече на www.carchemie.com

sUPer finish PlUs 3800 
Финишна паста за шоуруми за максимален дълбок гланц
Арт.No 45.10096 – 1000 ml
Описание: Отстранява следи от полиране, микродраскотини и 
холограми, придавайки изключителен гланц.
Абразивност: 2/10 
 Гланц: 10/10

Предимства:
- най- фини абразивни частици за отстраняване на 

замъглявания и холограми;
- повърхност, подходяща за всеки автосалон;
- не съдържа силикон.
Инструменти за полиране: мека полиргъба/ микрофибърна кърпа 
+ ротационна машина/ ексцентър машина или ръчно полиране
Комбинация за оптимален резултат: Super Finish Plus 3800 > 
POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION > Endless Shine

sUPer heaVy cUt coMPoUnd 300 
За максимално отнемане на материал при шлайфане.
Арт.No 45.09071 – 1000 ml
Описание: Тази политура от най- висок клас стои на първо 
място по заличаване на следи от шлайфане. Идеална за 
професионалната подготовка на автомобили преди боядисване. 
За най- кратко време отстранява следи от шлайфане от Р1200 и 
следи от употреба без да уврежда повърхността и да замърсява 
съседните области. Най- високо качество до финиш благодарение 
на най- новата полираща технология с раздробяващи се 
полиращи частици.
Абразивност: 10/10
Гланц: 6/10

Предимства:
- изключително голяма абразивност;
- изключително бързо отстраняване на следи от шлайфане;
- голяма икономичност;
- полиращи материали от най- висок клас;
- без прах;
- лесна за употреба;
- без силикон.
Инструменти за полиране: твърда гъба/ овча кожа + ротационна 
машина
Комбинация за оптимален резултат:
Супер абразивна паста 300 > SUPER FINISH 3800 > POWER LOCK 
ULTIMATE PROTECTION

heaVy cUt coMPoUnd  400 
Полира и гланцира с едно нанасяне
Арт.No 45.09081 – 1000 ml
Описание: Тази иновативна политура за автомобилни лакове 
оставя след себе си дълготрайно впечатление. За рекордно 
време изравнява следи от шлайфане. Използва се до 
финиш благодарение на най- новата полираща технология с 
раздробяващи се полиращи частици.
Абразивност: 8/10 
Гланц: 8/10

Предимства: 
- полира и гланцира само с едно нанасяне;
- спестява време благодарение на едностъпковата технология 

(от шлайфане до финиш);
- висока ефективност;
- силен гланц;  без силикон.
Инструменти за полиране: твърда полиргъба/ овча кожа + 
ротационна/ексцентърмашина
Комбинация за оптимален резултат:
Супер абразивна паста 400 > SUPER FINISH 3800 > POWER LOCK 
ULTIMATE PROTECTION

one – steP Polish 3 in 1 
Средноабразивна паста, висок гланцов финиш и запечатка 
в едно
Арт.No 45.10079 – 1000 ml
Описание: Най- добрата универсална паста. Само с един продукт 
се изравняват следи от шлайфане с Р3000, отстраняват се 
замъглявания и потъмнявания, и се защитава дълготрайно 
постигнатата гланцова повърхност. Поради лекотата на работа и 
бързите резултати е iидеална за употреба от непрофесионалисти, 
както и при ежегодното полиране, както и за освежаване на стари 
автомобили.
Абразивност: 5/10 
Гланц: 9/10

Предимства: 
- едностъпков процес на работа: политура, финиш и запечатка в 

едно нанасяне;
- отстраняване на следи от шлайфане с Р3000;
- бързо постигане на силен гланцов финиш;
- осезаемо по- гладка повърхност;
- може да се боядисва/ лакира; без силикон.
Инструменти за полиране:
- средна гъба/ мека гъба/ гъба за вакса/ микрофибърна кърпа + 
1. ротационна машина, 2. ексцентършлайфмашина, 3. ексцентър 
машина.
Комбинация за оптимален резултат:
Полирпаста 3 в 1 > Endless Shine

Препоръчани гъби

Stayer LU 260E
1200 W
750-3300 обор.
Диск ф180 mm
Арт. № 97.00800

Арт. № 45.80210 Твърда червена Hard Cut
Арт. № 45.80220 Средна жълта Medium Cut
Арт. № 45.80230 Мека зелена Soft Cut
Арт. № 45.80240 Мека синя Wax



Контролно и почистващо средство  
control cleaner
Арт.No 45.10120 – 500 ml
Описание: Разтварящо и премахващо мазнини,прах и мръсотия  
почистващо средство, пулвелизатор. 
За инспекция на поправката на боята след полиране. Отстранява 
леки замърсявания (напр. следи от пръсти). Отстранява прах
Подходящ за нанасяне върху боя и всякакви пластмаси.
Напръскайте по повърхността и избършете с чиста 
микрофибърна кърпа. Може да се използва в близост до или 
във камера. Не дразни кожата. Не е запалим. На водна основа. 
Без силикон.

виж повече на www.carchemie.com

Арт. № 45.80020 Твърда жълта ф150х25 mm
Арт. № 45.80030 Полутвърда бяла ф150х25 mm 
Арт. № 45.80050 Мека черна ф150х25 mm

final finish 3000 
Класическата полирпаста за перфектен  гланц
Арт.No 45.10081 – 1000 ml
Описание: Стандартната високогланцова политора надеждно 
отстранява следи от полиране  и придава изключителен гланц.
Абразивност: 3/10 
Гланц: 9/10

Предимства: 
- фини частици за отстраняване на замъглявания и холограми;
- изключителен гланц;
- без силикон.
Инструменти за полиране: мека гъба/ микрофибърна кърпа + 
ротационна или ексцентърна машина или ръчно полиране
Комбинация за оптимален резултат: СРЕДНОАБРАЗИВНА ПАСТА 
2500 > Final Finish 3000 > POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION

heaVy cUt coMPoUnd  1000 
Пoлитура за бързо отстраняване на следи от шлайфане
Арт.No 45.10001 – 1000 ml
Описание: Бързо и основно елиминира драскотини, 
замъглявания, получени при пръскане, и дълбоки следи от 
употреба. Най- добро съотношение цена- качество.
Абразивност: 9/10 
Гланц: 3/10

Предимства:
- бързо отстраняване на следи от шлайфане;
- равномерно гладка повърхност;
- голяма икономичност;  без прах;  без силикон.
Инструменти за полиране: твърда полиргъба + ротационна 
машина
Комбинация за оптимален резултат:
Много абразивна паста 1000 > СРЕДНО АБРАЗИВНА ПАСТА 2500 > 
FINAL FINISH 3000 > POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION

MediUM cUt Polish  2500  
Класическата полирпаста за бързо почистване и 
отстраняване на следи от шлайфане
Арт.No 45.10071 – 1000 ml
Описание: Осигурява оптимална комбинация от отстраняване 
на следи от шлайфане и придаване на гланц върху автомобилни 
лакове.
Абразивност: 5/7 
Гланц: 7/10

Предимства: 
- равномерен гланц по цялата третирана повърхност;
- изключителен гланц;
- не съдържа силикон.
Инструменти за полиране: средномека гъба/ овча кожа + 
ротационна машина/ ексцентрична машина
Комбинация за оптимален резултат: СИЛНО АБРАЗИВНА ПАСТА 
1000> Средноабразивна паста 2500 > FINAL FINISH 3000 > POWER 
LOCK ULTIMATE PROTECTION



Официален ВнОсител:
Димас пласт еООД
София 1574, пк 13
бул. Шипченски проход № 63
тел./факс 02 / 978 3171
e-mail: info@carchemie.com
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PoWer lock UltiMate Protection
Полимерна запечатка за всички видове 
автомобилни лакове
Арт.No 45.10111 – 1000 ml
Запечатва дълготрайно, надеждно защитава 
от атмосферни влияния и впечатлява с 
ненадминатия си водоотблъскващ ефект, както 
и дълбокия гланц, който придава на третираната 
повърхност.
Предимства: 
- запечатваща технология от най- ново 

поколение;
- изключително дълга защита;
- максимална защита от атмосферни влияния;
- изключително отблъскване на вода;
- запазва стойността на автомобила.
Инструменти за полиране: много мека гъба/ 
микрофибърна кърпа + ексцентрична машина/ 
на ръка.
Комбинация за оптимален резултат: МНОГО 
АБРАЗИВНА ПАСТА 400> SUPER FINISH 3800 > 
Power Lock Ultimate Protection

PoWer Protect Ultra
2 в 1: не съдържаща силикон запечатка и 
високогланцов финиш
Арт.No 45.10115 – 1000 ml
Максимален резултат от начало до край: 
отстранява фини замъглявания и холограми 
и оставя защитен филм, който отблъсква 
замърсяванията.
Абразивност: 2/10 
Гланц: 10/10
Предимства: 
- гланцова политура и запечатка в един продукт;

- чувствително по- гладка повърхност;
- перфектно отблъскване на вода;
- 100% без силикон, поради което може да се 

боядисва.
Инструменти за полиране: гъба за полиране на 
восък/ микрофибърна кърпа + ротационна или 
ексцентър машина или на ръка
Комбинация за оптимален резултат:
СИЛНО АБРАЗИВНА ПОЛИРПАСТА 1100 > 
СРЕДНОАБРАЗИВНА ПАСТА 2200 > FINAL FINISH 
3000 > Power Protect Ultra

liQUid carnaUBa Protection 
Течна карнуба защита
Арт.No 45.10107 – 1000 ml
Естествена запечатваща смес за ентусиасти
Дълготрайна защита, комбинирана с усещане 
за мекота и брилянтен дълбок гланц. За 
чувствително по- гладки повърхности.
Предимства:
- висококачествен карнауба восък;
- много високо съдържание на восък;

- придава хидрофобност на повърхността;
- изключителен дълбок гланц;
- за употреба с машина или на ръка.
Инструменти за полиране: гъба за полиране 
на восък/ микрофибърна кърпа + ексцентър 
машина или на ръка.
Комбинация за оптимален резултат:
МНОГО АБРАЗИВНА ПАСТА 400 > SUPER FINISH 
3800 > Течна карнауба защита

sealing WaX Protection
Стандартна запечатка
Арт.No 45.10101 – 1000 ml
Придава дълбок брилянтен гланц на лакираната 
повърхност. Създава защитен филм, който 
отблъсква замърсяванията.
Предимства: 
- надеждна защита на основата;

- лесна работа.
- със силикон.
Инструменти за полиране: гъба за полиране 
на восък/ микрофибърна кърпа + ексцентър 
машина или на ръка.
Комбинация за оптимален резултат:
МНОГО АБРАЗИВНА ПАСТА 1000 > 
СРЕДНОАБРАЗИВНА ПАСТА 2500 > FINAL FINISH 
3000 > Sealing Wax Protection

endless shine
Детайлинг спрей за освежаване
Арт.No 45.10125 – 500 ml
Детайлинг спрей за освежаване на 
лак, стъкло, пластмаса и метал. 
Защитава и отблъсква водата.  
С микрофибър на ръка. Без парафин

Metal Polish
Финишна паста за метал
Арт.No 45.20500 – 125 g.
Metal Polish почиства и полира неръждаема стомана, алуминий, 
хром, месинг, сребро и пластмаси. Перфектен гланц за 
декоративни решетки и  емблеми, радиатори и изпускателни 
тръби и др. Полира се с микрофибърна кърпа, ръчно. Остатъците 
се премахват с чиста мека кърпа.

Препоръки за употреба на полирпасти и гъби:
1. Разклатете добре преди да нанесете върху чисто и съвсем изсъхнало покритие. Избягвайте работа под 

директна слънчева светлина или върху горещи повърхности.
2. Използвайте мека полиргъба. Нанесете 15 cm  линия от полирпаста върху повърхността с помощта на 

гъбата за избягване на подхлъзване.
3. Полирайте на1500- 2000 оборота, минавайки бавно върху област 2’x 2’ със среден натиск, припокривайки 

всеки кръг с предишния. След като дефектите са премахнати намалете натиска и полирайте до 
гланциране.

4. Веднага след полиране почистете повърхността незабавно с мека кърпа, използвайки Control Cleaner на 
MENZERNA

Арт.No 45.00950 – 40х40 cm.
Carhemie Premium червена 
микрофибърна полиркърпа.

Арт.No 45.00960 – 40х40 cm.
Carhemie Soft синя микрофибърна 
полиркърпа с дълъг косъм.

Арт.No 45.00920 – 40х40 cm.
Carhemie SuperSoft синя 
микрофибърна полиркърпа с 
дълъг косъм, много мека.

Арт.No 45.00910 – 40х40 cm.
Carhemie  розова микрофибърна 
полиркърпа с къс/дълъг косъм.


