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Шановний пане, шановна пані,

Існує дещо, що нас об‘єднує: це любов і пристрасть до автомобілів. Це рушійна сила усього, що ми робимо. Würth є синонімом якості, 

клієнтоорієнтованості та чесності у всіх сферах нашої діяльності. Ми пишаємося тим, що понад 70 років є надійним партнером у сфері торгівлі 

автомобілями. За всі ці роки ми ніколи не випускали з поля зору потреб наших клієнтів.

Збільшення інтервалів обслуговування, стагнація завантаження майстерень і загострення конкуренції призводять до зниження прибутковості СТО. 

Тому ми запрошуємо вас відкрити для себе новий потенціал прибутковості вашої майстерні.

Догляд за автомобілем - це не лише надзвичайно вигідна сфера бізнесу з точки зору плати за обслуговування; це також збільшує задоволеність 

споживачів та покращує їхню лояльність.  

Оскільки машини весь час дорожчають, чистий і блискучий автомобіль став об‘єктивною реальністю. Окрім регулярного обслуговування, клієнтам 

можна запропонувати широкий спектр послуг. 

Ми в компанії Würth пишаємось тим, що є сильним та надійним партнером у автомобільній торгівлі, маючи великий досвід у догляді за 

автомобілями. Професійний догляд за автомобілем користується великим попитом, і ми пропонуємо інноваційні рішення та чудовий сервіс, 

надаючи всі необхідні витратні матеріали та аксесуари. 

Ми можемо допомогти вам запропонувати своїм клієнтам найкращі послуги з догляду за автомобілем та підвищити прибутковість вашої майстерні, 

використовуючи наші високоефективні рішення. Перегляньте нашу брошуру! Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтесь до 

торгового представника Würth.

Best regards,

Тіно Фрю 
Голова Міжнародного автомобільного департаменту



1  I   ДОГЛЯД ЗА 
КУЗОВОМ 



Ідеальний блиск

Досконалість - в деталях. Лінія досконалості Würth пропонує вам 
ідеальний продукт для кожного етапу очищення та підготовки 
вашого автомобіля - надихайтеся!



Інтенсивна попередня обробка - 
запорука ідеальної чистоти
Огляд 

Для ідеального результату очищення важливо перш за все оцінити поточний стан поверхонь. 
Ми рекомендуємо спочатку помити автомобіль водою, щоб видалити сильні забруднення. 
Тільки після цього ви зможете зосередитися безпосередньо на самій роботі - оцінці проблемних 
областей.

Задокументуйте стан автомобіля на цьому етапі - як підтвердження для клієнта 
та як контрольний список для ваших наступних кроків з очищення

Попереднє очищення проблемних зон

Сліди від комах 
На передній частині автомобіля і, зокрема, на лобовому склі залишаються 
сліди від комах. Часто це стійкі білкові відкладення, які через сонячне 
випромінювання можуть так запектись на поверхні, що їх неможливо видалити 
при звичайному митті автомобіля. Ефективне рішення для попереднього 
очищення таких проблемних ділянок - це Засіб для видалення комах*I 
арт. № 0893 470.

*Також доступний в іншому об‘ємі: 
5 літрів I арт. № 0893 470 5
20 літрів I арт. № 0893 470 20

Розпочніть війну з білковими 
відкладеннями:  
Рясно нанесіть засіб для видалення комах на 
уражені ділянки і залиште його на деякий час 

Випускається також як екологічний 
Засіб для видалення комах ECO LINE | 
арт. № 0893 470  1.

Порада

Щоб отримати результат ще швидше, ми 
рекомендуємо скористатися механічною 
підтримкою нашої інноваційної серії Clay 
Series, див. стор. 8 та 9. 
Ця серія поєднує в собі очищувальну силу 
твердої глини та переваги нанесення за 
допомогою подушечок, губок, рукавичок та 
серветок!



Простий спосіб видалення плям бітуму, іржі та смоли дерев

Іржа 
Засіб для видалення іржі марки Würth - Rust 
Film Remover I арт. № 0890 130 видаляє 
наліт іржі з кузова автомобіля.
Просто нанесіть його на поверхню, що 
очищується, і дайте подіяти максимум 
протягом трьох хвилин, а потім ретельно 
помийте поверхню водою.

Смола дерев
Видаліть стійкі залишки та відкладення 
деревної смоли. Обробіть уражені місця на 
транспортному засобі ганчіркою, змоченою 
засобом для видалення смоли дерев Tree 
Resin Remover I арт. № 0890 21 
005, або нанесіть його безпосередньо на 
поверхню і залиште на деякий час. Потім 
очистіть оброблювану поверхню серветкою з 
мікрофібри або губкою.

Плями смоли
Плями бітуму - це бруд, який виглядає 
найбільш потворно, зокрема, на бічних 
порогах і колісних дисках, а особливо - 
на світлих автомобілях. Для їх видалення 
скористайтесь засобом Tar Remover*I арт. 
№ 0890 26 005, спочатку давши йому час 
подіяти в уражених місцях.

*Доступний також у іншій упаковці: 
300мл I арт. № 0890 26



До, під час та після застосування: 
Найкращі результати попереднього очищення 
досягаються при використанні продуктів серії 
Clay, в яких очищувальні властивості твердої 
глини поєднуються з перевагами подушечок, 
рукавичок, губок і серветок.

Досконалі інноваційні засоби проти 
стійкого бруду
Серветки, губки, рукавички і подушечки нової серії Clay

Нова інноваційна серія Clay прийшла на зміну поширеній практиці використання твердої 
глини або губок від комах. Ця серія поєднує в собі очищувальні властивості твердої глини з 
перевагами застосування подушечок, губок, рукавичок і серветок! Ці продукти дозволять вам 
швидко і дбайливо очистити поверхні - ідеальна підготовка до наступного етапу ополіскування 
і полірування.

Полірувальна подушечка серії Clay I арт. № 0585 300 150
Очищувальна рукавичка серії Clay I арт. № 0585 300 210
Очищувальна серветка серії Clay I арт. № 0585 300 320
Очищувальна губка серії Clay I арт. № 0585 300 110

до

після



Що б це не було - подушечка, рукавичка, очищувальна серветка чи губка:
Для чищення з використанням продуктів серії Clay необхідно, щоб поверхня була вологою для кращого ковзання і оптимального видалення бруду. 
Для зволоження поверхні в процесі очищення ми рекомендуємо використовувати воду з пульверизатора з помпою, або альтернативно сильно 
розведений очищувач R1 Cleaner*I арт. № 0893 125 005.
 
*Також доступний в іншій тарі: 
20 літрів I арт. № 0893 125 020
60 літрів I арт. № 0893 125 060



Сяють, як нові:
Після остаточної мийки автомобіля колісні 
диски не матимуть жодних забруднень.

Premium Rim Cleaner видаляє з дисків 
стійкий гальмівний пил:
Просто нанесіть на очищувану поверхню, 
зважаючи на час, необхідний, щоб він подіяв, 
і спостерігайте за зміною кольору засобу на 
червоний.

Сильно забруднені диски також слід 
механічно обробити щіткою для дисків, а 
потім промити чистою водою. 

Ідеальний блиск дисків



Гальмівний пил
Стійкий гальмівний пил є найпоширенішою проблемою на ободах автомобільних коліс, але 
й інші види бруду також негативно впливають на загальний вигляд автомобіля і вимагають 
спеціальної обробки. Оскільки останнім часом внутрішні поверхні коліс стають все більш 
складними, ми рекомендуємо засіб для очищення ободів Premium Rim Cleaner*I арт. 
№ 0893 476 500. Він не містить кислот і тому підходить для будь-яких поверхонь ободів 
коліс.

*Також доступний в іншій тарі:  
5 літрів I арт. № 0893 476 505
20 літрів I арт. № 0893 476 520

Кольоровий індикатор також візуально допомагає визначити оптимальний час, протягом якого 
він повинен подіяти. Для підвищення ефективності очищення від сильних забруднень ми також 
рекомендуємо скористатися механічним засобом - щіткою для очищення ободів коліс Rim 
Brush I арт. № 0891 350 211.

Порада

Захист і блиск: Піна для шин
Зачекайте повного закінчення миття та 
обробки автомобіля, перш ніж наносити піну 
для шин Tire Foam I арт. № 0890 121, 
залиште її на деякий час. Після декількох 
застосувань ваші шини набудуть нового 
яскравого блиску. Залишки піни витріть 
серветкою.



Підготовчі роботи закінчені
– час мити автомобіль
Класична мийка автомобілів після інтенсивного попереднього 
очищення включає автомобільний шампунь, відро, рукавичку 
з бахромою I арт. № 0899 710 005 і багато води. Що 
стосується миючого засобу, ми рекомердуємо автошампунь 
Autoshamtwo*I арт. № 0893 010 0. Він одночасно очищує та 
захищає лакофарбове покриття - ідеальне рішення для найкращого 
результату, також може застосовуватись як підготовка до 
полірування.

*Також доступний в іншому об‘ємі:
5 літрів l арт. № 0893 010 05

Альтернативно замість Autoshamtwo рекомендуємо автошампунь Car Shampoo:
1 літр l арт. № 0893 012 0
5 літрів l арт. № 0893 012 05

Порада

Спочатку помийте автомобіль невеликими 
ділянками зверху вниз за допомогою рукавички 
з бахромою та великої кількості води.
Це допоможе уникнути поширення відокремлених 
частинок бруду, які можуть спричинити навіть 
подряпини лакофарбового покриття автомобіля.

Мийка з одночасним нанесенням воску: 
Автошампунь Autoshamtwo від компанії Würth 
об‘єднує два етапи в один!



Очищення лобового скла
Щоб забезпечити хорошу видимість, рекомендуємо активний очищувач лобового скла Active 
Windshield Cleaner*I арт. № 0890 25.
Висококонцентровані, активні миючі інгредієнти активуються, коли бульбашки піни лопаються. 
Це забезпечує потужний очищувальний ефект засобу, який до того ж не шкодить матеріалу 
поверхні.
*Також доступний в іншому об‘ємі: 
5 літрів I арт. № 0890 25 05
20 літрів I арт. № 0890 25 20

Сушіння 
Для видалення залишків води з великих поверхонь скористайтесь гумовим шкребком Rubber 
Squeegee I арт. № 0891 350 205, а для периметру скла рекомедуємо шкіряну серветку 
Window Leather I арт. № 0899 700 630 а також розроблену спеціально для скла вбираючу 
серветку з мікрофібри Microfil Cloth I арт. № 0899 900 150, яка не залишає ворсу і розводів.



Ми забезпечимо вас потужними інноваційними розробками, щоб максимально спростити підготовку автомобіля, коли йдеться про його 
полірування і герметизацію: тепер ви можете розраховувати на нові, ще більш ефективні й ідеально узгоджені між собою продукти лінії Würth 
Perfection Line. 
Відкрийте в собі знову свою пристрасть до блискучих результатів!

ВІНЕЦЬ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ –
ІДЕАЛЬНЕ ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ 



Захист ЛФП
Полірувальний диск або 
хвиляста полірувальна 
подушечка

Дрібні подряпини
Синя подушечка

Голограми
Помаранчева подушечка 
або диск з овчини

Сильні подряпини
Синя подушечка або 
диск з овчини

Помірні подряпини  
Синя подушечка або 
диск з овчини

Дрібні подряпини
Синя подушечка або 
диск з овчини

Сильні подряпини 
Синя подушечка або 
диск з овчини

Помірні подряпини 
Синя подушечка або 
диск з овчини

Дрібні подряпини  
Синя подушечка або 
диск з овчини

Сильні подряпини 
Зелена подушечка або 
диск з овчини

Шагрень 
Зелена подушечка або 
диск з овчини

Пилові включення
Зелена подушечка або 
диск з овчини

Підберіть поліроль та полірувальні подушечки, 
що відповідають ступеню серйозності 
подряпин, і рівномірними рухами обробляйте 
подряпини. Переваги наших нових подушечок 
ви побачите одразу під час полірування!

P05 + P10 P20 P30 P-One Step 
3-в-1

Захист 
лакофарбового 

покриття



Сильні подряпини Шагрень Пилові включення



ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ  
ДЛЯ СИЛЬНИХ 
ПОДРЯПИН
Поліроль P05
Високоабразивний, швидкодіючий поліроль для негайного видалення сильних подряпин 
лакофарбового покриття. У поєднанні з нашими зеленими полірувальними подушечками вони 
забезпечать вам максимальне видалення бруду - і прекрасний результат!

Поліроль P05, 250 г I арт. № 0893 150 006
Поліроль P05, 1 кг I арт. № 0893 150 005

Серія зелених полірувальних подушечок
Жорсткі полірувальні подушечки для максимального видалення бруду в поєднанні з мінімальним 
утворенням тепла. Ваша перевага: дбайлива обробка навіть там, де є сильні подряпини.

Зелена подушечка 90 x 25 мм I арт. № 0585 025 090
Зелена подушечка 145 x 25 мм I арт. № 0585 025 145
Зелена подушечка 170 x 25 мм I арт. № 0585 025 170
Альтернативно 
Білий полірувальний диск з овчини 80 мм I арт. № 0585 23 80
Білий полірувальний диск з овчини 125 mm I арт. № 0585 235
Білий полірувальний диск з овчини 150 mm I арт. № 0585 195
Чорний полірувальний диск з овчини Premium 135 мм I арт. № 0585 135



Сильні подряпини Шагрень Пилові включення



ІДЕАЛЬНА КОМПАНІЯ 
ДЛЯ УСУНЕННЯ СИЛЬНИХ 
ПОДРЯПИН
Поліроль P10 
Високоефективна, швидкодіюча абразивна поліроль для негайного видалення сильних 
подряпин лакофарбового покриття. У поєднанні з нашими зеленими полірувальними 
подушечками вони забезпечать максимальне видалення бруду - і чудовий результат!

Поліроль P10, 250 г I арт. № 0893 150 012
Поліроль P10, 1 кг I арт. № 0893 150 010

Серія зелених полірувальних подушечок 
Жорсткі полірувальні подушечки для максимального видалення бруду в поєднанні з мінімальним 
утворенням тепла. 
Ваша перевага: дбайлива обробка навіть у місцях сильних подряпин лакофарбового покриття.

Зелена подушечка 90 x 25 мм I арт. № 0585 025 090
Зелена подушечка 145 x 25 мм I арт. № 0585 025 145
Зелена подушечка 170 x 25 мм I арт. № 0585 025 170
Альтернативно 
Білий полірувальний диск з овчини 80 мм I арт. № 0585 23 80
Білий полірувальний диск з овчини 125 мм I арт. № 0585 235
Білий полірувальний диск з овчини 150 мм I арт. № 0585 195
Чорний полірувальний диск з овчини Premium 135 мм I арт. № 0585 135



Сильні подряпини Помірні подряпини Дрібні подряпини



ІДЕАЛЬНА ПІДГОТОВКА 
ПРИ ПОМІРНИХ І 
ДРІБНИХ ПОДРЯПИНАХ 
ЛАКОФАРБОВОГО 
ПОКРИТТЯ
Поліроль P20 
Помірно абразивна високоглянцева поліроль для ефективної підготовки ЛФП. У поєднанні 
з нашими синіми полірувальними подушечками вона ефективно видаляє помірні та дрібні 
подряпини - для отримання ідеальної поверхні.

Поліроль P20, 250 г I арт. № 0893 150 022
Поліроль P20, 1 кг I арт. № 0893 150 020
Поліроль P20, 5 кг I арт. № 0893 150 025

Серія синіх полірувальних подушечок
Полірувальні подушечки середньої жорсткості для якісного видалення бруду з мінімальним 
виділенням тепла. Ваша перевага: вивірена твердість, максимальна досконалість

Синя подушечка 90 x 25 мм I арт. № 0585 027 090
Синя подушечка 145 x 25 мм I арт. № 0585 027 145
Синя подушечка 170 x 25 мм I арт. № 0585 027 170
Альтернативно 
Білий полірувальний диск з овчини 80 мм I арт. № 0585 23 80
Білий полірувальний диск з овчини 125 мм I арт. № 0585 235
Білий полірувальний диск з овчини 150 мм I арт. № 0585 195
Чорний полірувальний диск з овчини Premium 135 мм I арт. № 0585 135



Голограми



ІДЕАЛЬНА ФІНІШНА 
ОБРОБКА
Поліроль P30
Глянцева фінішна обробка для надійного видалення смуг і голограм з темного лакофарбового 
покриття автомобілів. Застосовуйте разом з нашими помаранчевими полірувальними 
подушечками, щоб надати автомобілю максимального блиску - результат вразить вашого 
клієнта!

Поліроль P30, 250 г I арт. № 0893 150 032
Поліроль P30, 1 кг I арт. № 0893 150 030

Серія помаранчевих полірувальних подушечок 
Полірувальні подушечки середньої жорсткості для якісного видалення бруду з мінімальним 
виділенням тепла. Ваша перевага: вивірена твердість, максимальна досконалість.

Помаранчева подушечка 90 x 25 мм I арт. № 0585 026 090
Помаранчева подушечка 145 x 25 мм I арт. № 0585 026 145
Помаранчева подушечка 170 x 25 мм I арт. № 0585 026 170



Сильні подряпини Помірні подряпини Дрібні подряпини



ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
В ОДИН ПРИЙОМ
Поліроль P-One Step 3-в-1
Середньоабразивна високоглянцева поліроль для ефективної підготовки лакофарбового 
покриття. У поєднанні з нашими синіми полірувальними подушечками надійно видаляє середні і 
дрібні недоліки ЛФП - для досягнення ідеальної поверхні. 
Поліроль P-One Step 3-в-1, 250 г I арт. № 0893 150 062
Поліроль P-One Step 3-в-1, 1 кг I арт. № 0893 150 060

Серія синіх полірувальних подушечок
Полірувальні подушечки середньої жорсткості для максимальної продуктивності з мінімальним 
виділенням тепла. Ваша перевага: дозована жорсткість, максимальна досконалість.
Синя подушечка 90 x 25 мм I арт. № 0585 027 090
Синя подушечка 145 x 25 мм I арт. № 0585 027 145
Синя подушечка 170 x 25 мм I арт. № 0585 027 170
Альтернативно 
Білий полірувальний диск з овчини 80 мм I арт. № 0585 23 80
Білий полірувальний диск з овчини 125 мм I арт. № 0585 235
Білий полірувальний диск з овчини 150 мм Iарт. № 0585 195
Чорний полірувальний диск з овчини Premium 135 мм I арт. № 0585 135

Переваги:
• Швидка підготовка в один прийом
• Одночасно полірує й захищає поверхню
• Підходить для однорічних автомобілів

Новинка!



Захист лакофарбового покриття



НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ТРИВАЛОГО 
ЗАХИСТУ
Захист лакофарбового покриття Perfect
Ідеальна фінішна обробка - запорука довговічності глянцевого покриття. Розгладжує найтонші 
текстури лакофарбового покриття і надає поверхні дзеркального блиску. Продукт також 
забезпечує тривалий захист від негоди, подряпин при митті автомобіля й інших впливів 
навколишнього середовища. Ідеальний результат гарантований при використанні разом з 
нашим чорним полірувальним диском!

Захист лакофарбового покриття Perfect, 250 г Iарт. № 0893 013 250
Захист лакофарбового покриття Perfect, 1 кг I арт. № 0893 0150 001 
Може використовуватися як альтернатива:
Захист поверхонь полімерний I арт. № 0893 158 або Засіб для захисту ЛФП і колісних дисків I арт. № 0893 012 301

Чорний полірувальний диск
Ергономічна форма з дрібнопористого піноматеріалу для ефективної захисної обробки 
пофарбованих та пластикових поверхонь. Ваша перевага: Обробляти можна навіть у 
важкодоступних місцях!

Чорний полірувальний диск 130 x 50 мм I арт. № 0585 128 130

Помаранчевий полірувальний диск 
Оптимальне рішення для ручного нанесення всіх видів поліролей: ідеальна ергономічна форма 
з твердого дрібнопористого піноматеріалу для ручного нанесення будь-яких поліролей. Ваша 
перевага: Один диск для всіх видів поліролей!

Помаранчевий полірувальний диск 130 x 50 мм I арт. № 0585 126 130 
Альтернативно: 
Хвиляста полірувальна подушечка I арт. № 0585 28 130
Полірувальний диск з овчини Premium, чорний 135 мм I арт. № 0585 135

порада

Також рекомендуємо очищувач IPA Clea-
ner I арт. № 0893 223 500 в якості 
контрольного засобу перед нанесенням 
захисного покриття.



  Калібрована поверхня (павутина)
Калібрування збільшує поверхню 
полірувальних подушечок, що дозволяє 
значно краще насичувати їх поліроллю. Це 
сприяє більш ефективному видаленню бруду 
і збільшенню терміну служби абразивного 
полірувального зерна. 
Ваша перевага: максимальна 
ефективність при мінімальному зношенні.

 Центрування
Більшість з наших полірувальних подушечок 
мають отвір для швидкого, зручного й 
ідеального центрування. 
Ваша перевага: гармонійний результат 
полірування по всій поверхні.

 Піноматеріал з відкритими порами 
Всі наші полірувальні подушечки виготовлені 
з високоякісного піноматеріалу з відкритими 
порами. Відкриті пори та калібрована поверхня 
чудово відводять тепло під час полірування.
Ваша перевага: стабільна швидкість 
видалення бруду в поєднанні з 
низьким виділенням тепла.

 Заокруглений край 
Наші полірувальні подушечки легко 
пристосовуються до всіх контурів автомобіля 
завдяки своїм заокругленим краям. Така 
гнучка геометрія запобігає появі нових 
подряпин лакофарбового покриття.
Ваша перевага: підлаштування під 
будь-яку форму кузова автомобіля.

Нове покоління 
полірувальних подушечок: 
створені для максимальної 
продуктивності

 1 
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Чотири простих кроки до ідеального блиску!

Крок 1 
Калібрована поверхня наших подушечок зменшує обсяг 
полірувальних робіт, а значить, скорочує затрати часу.

Крок 3
За допомогою пластикового скребка розподіліть поліроль по всій 
поверхні подушечки.

Крок 2 
Нанесіть поліроль на полірувальну подушечку відповідного кольору 
чотирма точками однакового розміру.

Крок 4
Не наносьте поліроль на край подушечки, щоб уникнути 
розбризкування.



Пристрасна потужність: 
Відкрийте для себе нашу 
нову ексцентрикову 
полірувальну машину
Нова ексцентрикова полірувальна машина EPM 160-E ідеально підходить для 
якісного видалення пошкоджень фарби без утворення голограм. Ця повністю 
оновлена машина може похвалитися компактним дизайном, низьким рівнем шуму 
та дуже плавним ходом. Оснащена блоком живлення від Marvel та стабілізатором 
потужності від Würth, вона спеціально розроблена для професіоналів - таких, як ви.

Ексцентрикова полірувальна машина EPM 160-E I 
арт. № 5707 500 0

Вам може знадобитися:
Опорна пластина з „липучкою“ M14, 80мм I арт. № 0586 01 80
Опорна пластина з „липучкою“ M14, 125мм I арт. № 0586 01 125
Опорна пластина з „липучкою“ M14, 150мм I арт. № 0586 01 150



Ця машина створена, щоб надихати - 
відчуйте це!

Полірувальна подушка без проблем кріпиться до зволоженої спеціальної пластини 
з „липучкою“. Перш ніж приступити до полірування, нанесіть полірувальну 
пасту на полірувальну подушечку. Функція плавного пуску дозволяє запускати 
машину повільно й акуратно, без розбризкування поліролі. Постійний позитивний 
привід забезпечує високий крутний момент навіть на низьких швидкостях. Це дає 
вам рівномірний результат полірування без голограм - навіть перед фінішною 
обробкою. 

Вбудоване блокування шпинделя гарантує комфортну безперервну роботу з 
низьким рівнем втоми. Куполоподібний захват забезпечує оптимальне і точне 
управління машиною в будь-яких сферах застосування. Ергономічна дугоподібна 
рукоятка за потреби відкручується. Низьке виділення тепла на поверхні робить 
EPM 160-E ідеальною для покриттів, чутливих до високих температур. Відчуйте 
пристрасть до досконалості, втілену в цій машині - ви будете вражені!

Потужна: Двигун 1,010 Вт
Ефективна: Полірувальний хід 8 мм для високої 
ефективності
Універсальна: Регулювання швидкості 160–480 
об/хв
Стабільна потужність: Тахогенератор підтримує 
постійну швидкість навіть під навантаженням
Безпечна: Блокування самовільного запуску, 
захист від перевантаження та моніторинг 
температури



Для справжніх 
фахівців
Відкрийте для себе 
нашу полірувальну 
машину
pm 200-E

Полірувальна машина EPM 160-E - це легка потужна машина  компактного дизайну. Завдяки 
подвійному редуктору полірування можливе на дуже низькій швидкості. Це дозволяє безпечно 
і точно обробляти поверхні. На вас чекає надійна техніка від компанії Würth, розроблена 
спеціально для професіоналів - таких, як ви.

Полірувальна машина P200-E I арт. 0702 4530  

Підходить для:
Опорна пластина з „липучкою“ M14, 80мм I арт. № 0586 01 80
Опорна пластина з „липучкою“ M14, 125мм I арт. № 0586 01 125
Опорна пластина з „липучкою“ M14, 150мм I арт. № 0586 01 150



Потужна: Двигун 1,200 Вт
Універсальна: Регулювання швидкості від 900–
2700 хв–1

Безпечна: М‘який старт і захист від самовільного 
запуску (після переривання живлення), а подвійний 
редуктор забезпечує дуже низьку швидкість

Полірувальні диски 3-в-1
Полірувальні диски, удосконалені для професійного застосування: 
використовуйте всі три розміри наших полірувальних подушечок 
лише з одним диском. Можливість працювати надзвичайно швидко 
та ефективно для досягнення ідеального результату - навіть з різними 
розмірами полірувальних подушечок. Ваші переваги: простота, 
швидкість, економія.
Арт. № 0586 01  145

3-в-

Простота, яку відчуваєш:
Відкрийте для себе наші
полірувальні диски 3-в-1



2  I   ДОГЛЯД ЗА 
САЛОНОМ



Ідеальний догляд

Вам потрібен правильний продукт для усунення всіх видів забруднень 
і для будь-яких потреб. Лінія досконалості Würth Perfection Line 
пропонує вам повний асортимент продуктів для догляду за салоном - 
ідеальна якість для простого, але ефективного догляду!





Базове очищення й догляд: 
з Active Clean і
Deep Plastic Care
Першим кроком в догляді за салоном автомобіля має бути позбавлення від великих 
часток бруду і пилу. Пропилососьте сидіння і килимки, щоб видалити сліди від води і 
сильні забруднення. Проінформуйте про ці дії свого клієнта! Не починайте інтенсивне 
очищення, не зробивши цього.

Глибоке очищення і догляд

Ідеальний догляд за салоном автомобіля поєднує в собі одночасне очищення та 
захист. Оптимальним рішенням є активний миючий засіб Active Clean I арт. № 
0893 472. Продукт забезпечує ідеальне поєднання обох етапів: Глибоке очищення 
і догляд - заощаджуючи ваш час і гроші. Нанесіть спрей Active Clean на мікроактивну 
серветку і рівномірними рухами очистіть поверхню. Це запобігає появі нерівностей, 
а також відкладень на лобовому склі.

Альтернативно:
Автомобільний очищувач Vehicle Cleaner F1, 1 літр I арт. № 0890 120
Автомобільний очищувач Vehicle Cleaner F1, 5 літрів I арт. № 0890 120 5

Проблемна зона - двері 

Обшивка дверей та місце, де ви сідаєте в машину - це частини салону, які піддаються 
найбільшим навантаженням. Окрім накопичення бруду, саме тут утворюється 
найбільше подряпин. Щоб досягти тривалої свіжості кольору, рекомендуємо спочатку 
обробити ці ділянки засобом для глибокого очищення та догляду за пластиком Deep 
Plastic Care*I арт. № 0893 285. При цьому ви без особливих зусиль видалите 
стійкий бруд і надасте дверям вишуканого вигляду.
*Також доступний в іншому об‘ємі:  
5 літрів I арт. № 0893 285 5

Навіть базове очищення за допомогою 
Active Clean забезпечить видиму чистоту. 
Для спеціальних поверхонь - таких, як панель 
приладів, лобове скло, дзеркала та дисплеї 
- ми рекомендуємо використовувати також 
спеціальні очищувачі із серії Würth Perfection 
Line. Ви можете знайти їх на наступних 
сторінках.



У нас є ідеальні спеціальні засоби для чищення скляних 
поверхонь, дисплеїв та панелі приладів

Спрей для очищення та догляду за кабіною автомобіля - Cockpit Cleaning and Care Spray 
| арт. № 0890 222 1 - ідеальне рішення для арматури. Просто нанесіть його на серветку з 
мікрофібри й очистіть панель приладів.
* Доступний також в іншому об‘ємі:
20 літрів| арт. № 0890 222 20

Засіб для очищення та догляду за кабіною 
автомобіля Cockpit Reinigungs- und 
Pflegespray - ідеальне рішення для 
арматури. Просто нанесіть його на серветку з 
мікрофібри й очистіть панель приладів.



Практичні очищувальні серветки Computer Cleaning Cloths*| 
арт. № 0890 150 * ідеально підходять для чищення дисплеїв, 
перемикачів та кнопок з чутливих до дотику матеріалів. Попередньо 
просочені серветки в зручному диспенсері мають антистатичний 
ефект і не залишають розводів.  
* Змінна упаковка серветок Computer Cleaner Refill Pack | арт. № 0890 150 1

The Glass Cleaner*| Art. No. 0890 220 01 is perfectly suited to 
the rear-view mirror and windshields. It removes all trace of fingerprints, 
dust, road film and nicotine and wax stains. It is best used with a dry, low-
lint micro-active cloth.  
*Also available in the following size:
5 liters| Art. No. 0890 220 02

Очищувач скла Glass cleaner | Art. No. 0890 220 5 видаляє 
дратівливу пелену з поля зору водія і тим самим робить поїздку в 
нічний час безпечнішою. Завдяки хорошій сумісності, матеріали 
(гума, пластмаси та лакофарбове покриття) не піддаються 
агресивному впливу.

порада

Для підсилення ефекту спеціальних 
очищувачів рекомендуємо скористатися 
нашими мікроактивними серветками. 
Мікроактивні серветки
арт. № 0899 900 131

Для очищення вікон та дзеркал найкраще 
підходять мікроактивні серветки та 
екологічно безпечний очищувач скла. 



Відкрийте для себе ідеальний засіб 
для видалення плям з сидінь з 
оббивкою з тканини

Плями від води на сидіннях з оббивкою з тканини

Зберіть великий бруд пилососом і видаліть водяні плями за допомогою нашого універсального 
очищувача Universal Cleaner R1*I арт. № 0893 125 005. Для цього наповніть 
пневматичний очищуючий пістолет Top Gun Plus I арт. № 0891 703 160 або миючий 
пилосос Spray Extraction Unit I арт. № 0701 110 0 засобом R1 для подальшого 
професійного чищення салону. Зверніть увагу на пропорцію змішування очищувача та 
вказаний на етикетці час, протягом якого він повинен подіяти.

*Також доступний в такому об‘ємі:
20 літрів | арт. № 0893 125 020
60 літрів | арт. № 0893 125 060

порада

Підказка: Пневматичний очищуючий 
пістолет Top Gun Plus має всмоктуючий 
ефект, що дозволяє витягувати бруд 
безпосередньо з тканини. 



Жир, олія та інші плями на сидіннях з 
тканинною оббивкою

Наш засіб для видалення плям Stain Remover I арт. № 0890 
211 00 містить розчинники, тому без зусиль видаляє смолу, оливу, 
жир і інші плями з тканини. 
Його родзинка: Не залишає розводів!
Обробляйте плями, нанісши засіб на мікроактивну серветку або на 
полірувальні серветки Tex Polish I арт. № 0899 811.

Пух, волосся, ворс

Щітка для оббивки подбає про те, з чим не впорався пилосос. 
Видалення собачої шерсті, пуху і ворсинок, що глибоко засіли в 
тканині, зазвичай потребує великих зусиль. 
Щітка для оббивки і килимів I арт. № 0891 350 
500 виготовлена зі спеціальної гуми, яка дозволяє миттєво 
видаляти небажані сторонні предмети з тканини. Щітку можна 
використовувати як сухою, так і вологою.



Ідеальний догляд за шкірою та 
імпрегнування



Очищення і догляд за шкіряними сидіннями

Засіб для шкіри марки Würth - Leather Care I арт. № 0893 012 9 - рекомендується 
наносити на шкіряні сидіння круговими рухами за допомогою чистої мікроактивної серветки. 
Регулярне використання засобу підтримує шкіряні сидіння в ідеальному стані та забезпечує 
найкращий захист від зовнішніх впливів.

Захист

Спрей для імпрегнування Impregnation spray I арт. № 0893 032 100 ідеально підходить 
для обробки тканинного даху кабріолетів. Окрім надання водовідштовхувальних властивостей, він 
одночасно збільшує термін служби тканинних матеріалів.

порада

Спрей для імпрегнування також відмінно 
підходить для обробки килимків в 
салоні автомобіля. Це захистить їх від 
промокання.



3  I  ДОПОМІЖНІ 
ПРОДУКТИ



Досконала якість

Для вас важлива 100% якість, навіть коли мова йде про допоміжні 
продукти? Тоді ви на вірному шляху. На наступних сторінках ми 
представимо вам декілька речей, які стануть вам у пригоді при 
підготовці автомобілів.



Спрей-пляшка 360° 
Зручна в роботі: ергономічна розпилювальна 
головка з довгою рукояткою
Регульований тиск: регульована насадка, що 
закривається, тиск на поршень до 15 бар
Міцний дизайн: прозора, не б‘ється
Ємність 0,5 літра зі шкалою з поділками по 
100 мл
Чітка ідентифікація: етикетка для нанесення 
маркування

500 мл I арт. № 0891 502 360

Спрей-пляшка
Надійний дизайн: міцний контейнер 
натурального кольору
Точне дозування: градуювання по 100 мл та 
200 мл
Чітка ідентифікація: поле для маркування

1 літр | арт. № 0891 502 003

Спрей-пляшки

порада

Завдяки спеціальній конструкції системи 
всмоктування розпилювач може 
працювати в будь-якому положенні. 
Ідеально для розбризкування над 
головою, під кутом або вертикально.



Спрей-пляшка з насосом
Простота в експлуатації: ергономічний пульверизатор з 
розпилювачем з довгою ручкою 
Хороша стійкість: конічна форма та міцна конструкція
Чітка ідентифікація: етикетка для нанесення 
маркування

1 літр I арт. № 0891 503 001

Розпилювач з насосом 360° 
Розпилювач з насосом для професіоналів дозволяє здійснювати 
безперервне розпилювання в будь-якому положенні. 
Універсальність: надійно працює навіть над головою, 
під кутом або вертикально. 
Хороша стійкість: конічна форма та 
міцна конструкція
Чітка ідентифікація: етикетка для 
нанесення маркування

1 літр I арт. № 0891 503 360

Розпилювачі з 



Одноразові нітрилові рукавички (чорні)
Одноразові неопудрені рукавички – ідеальні для 
полірувальних робіт

100 шт. I S I арт. № 0899 470 100
100 шт. I M I арт. № 0899 470 101
100 шт. I L I арт. № 0899 470 102
100 шт. I XL I арт. № 0899 470 103
100 шт. I XXL I арт. № 0899 470 104

Засоби захисту

Захисний килимок для автомеханіка
Практичний: завдяки ергономічній ручці для переміщення
Стійкий: до оливи, бензину і засобів для очищення гальм
Простий догляд: поверхня, яка легко очищується
Д x Ш x В: 480 мм x 320 мм x 36 мм

арт. № 0899 500 210

Для роботи з Top Gun Plus ми 
рекомендуємо одноразову маску 
для захисту органів дихання FFP2 
CM 3000, з клапаном |
арт. № 0899 110 503

Альтернативно ви можете 
використовувати також наступну модель 
захисної маски.
 
Одноразова маска для захисту 
органів дихання FFP1 CM 3000 | 
арт. № 0899 110 500

Вушні вкладиші зі шнуром X-100 
Завжди напоготові: завжди під рукою завдяки шнуру
Завжди під захистом: високі звукоізоляційні властивості 
Завжди на зв‘язку: відмінне розпізнавання голосу 
Завжди зручно: надзвичайно зручні в користуванні.

100 шт. I арт. № 0899 300 332

Вушні вкладиші X-100 
Завжди під захистом: високі звукоізоляційні властивості 
Завжди на зв‘язку: відмінне розпізнавання голосу 
Завжди зручно: надзвичайно зручні в користуванні.

50 пар I арт. № 0899 300 342
200 пар I арт. № 0899 300 331



Щітка для рук і нігтів
Міцна: вощений дерев‘яний корпус 
захищений від знебарвлення через бруд 
Ефективна: Видаляє навіть сильний бруд 
Ніжна: Щетина з натурального волосся 
дбайливо очищує чутливу кутикулу

арт. № 0891 350 510 

Дозуюча система для очищувача для рук
Економія місця: може бути встановлена на стіні поруч з умивальником 
Практичність: Напірний насос негайно видає миючий засіб при натисканні. 
Точність: оптимальне дозування одним натисканням насоса

арт. № 0891 901

Очищення рук
і догляд

Hand Cleaner Plus
Gentle: pH-neutral and soap-free
Powerful: cleans pore-deep and prevents skin 
irritations
Versatile: removes moderate to heavy dirt.
Dermatologically tested

4 liters I Art. No. 0893 900 0



Очищувачі та аксесуари для 
чищення

Інтенсивний очищувач колісних дисків
Ідеальне зчеплення: не розтікається, дозволяючи продукту проявити 
оптимальний ефект 
Бездоганний догляд: дбайливо ставиться до матеріалів і поверхонь 
Ідеальна свіжість: приємний, свіжий запах
1 літр I арт. № 0893 476
5 літрів I арт. № 0893 476 05

Очищувач двигуна
Ефективний: Висока очищуюча здатність
Безпечний: Не шкодить матеріалам, не подразнює шкіру рук
 
5 літрів I арт. № 0893 013 05
20 літрів I арт. № 0893 013 20

Базовий очищувач транспортних засобів 
Безпечний: екологічно чистий концентрат 
для професійного миття автомобіля 
Ефективний: висока миюча здатність 
Дозований: кількість можна регулювати залежно від кількості 
забруднень

5 літрів I арт. № 0893 475
20 літрів I арт. № 0893 475

Рідкий універсальний очищувач Liquid Green 
Ефективний: надзвичайна ефективність очищення завдяки новій 
комбінації активних речовин
Багатофункціональний: ніжний до матеріалів, універсальний

500 мл I арт. № 0893 474
5 літрів I арт. № 0893 474 5



Очищувач салону
Універсальний: очищує будь-які пофарбовані та пластикові деталі, 
скляні поверхні та оббивку 
Адгезія: не стікає на вертикальних поверхнях 
Тривала дія: забезпечує тимчасовий захист від осідання пилу

500 мл I арт. № 0893 033

Універсальний очищувач IPA
Для будь-якого застосування: універсальний 
Для будь-яких забруднень: видаляє жирний та водорозчинний бруд 
Для блиску без розводів: не залишає слідів або розводів на скляних 
поверхнях
500 мл I арт. № 0893 223 500

Щітка гумова
Універсальна: Ідеально підходить для видалення шерсті тварин та 
пилу з автокрісел, подушок, шкіряної та тканинної оббивки

арт. № 0891 350 505

Губка для миття автомобіля
Ефективне очищення: багатокомірчаста структура з порами 
різного розміру 
Еластичність: дбайлива до лакофарбового покриття, незмінно 
еластична поверхня 

арт. № 0899 700 400

Губка комбінована
Ідеальний огляд: чудово підходить для чищення лобового скла 
Ідеальне поєднання: жовта сторона очищує грубий бруд, 
коричнева сторона видаляє дрібні забруднення

арт. № 0899 700 410 

Відро
12 літрів I арт. № 0695 770 12
20 літрів I арт. № 0695 770 2



Серветки для 
чищення та 
полірування

Професійна мікроактивна серветка
Ідеальна продуктивність: максимальна ефективність очищення без 
використання миючих засобів 
Ідеальний матеріал: надзвичайно тонке й міцне волокно

синя I арт. № 0899 900 131
червона I арт. № 0899 900 132
жовта I арт. № 0899 900 133

Мікроактивна серветка Basic
Практична: Очищує поверхні без застосування миючих засобів, 
добре вбирає бруд

арт. № 0899 900 050

Мікроактивна серветка для надання блиску “Pro Gloss”
Мікроактивна безворсова серветка для надання глибокого блиску 
без голограм

арт. № 0899 900 139

Мікроактивна серветка подвійної дії для професійного 
застосування
Суха мікроактивна серветка, може використовуватись в сухому, 
вологому або мокрому стані, добре зв‘язує бруд

арт. № 0899 900 138

Серветка для чищення й полірування з мікрофібри Microfil
Універсальна: безворсова тканина для чищення з високою вбираючою 
здатністю

арт. № 0899 900 150



Очищувальна серветка 
Tex-Rein
Серветка з безворсової тканини 
надзвичайно стійка до розривів 
і вологи

150 шт. I арт. № 0899 810

Універсальна очищувальна 
серветка
Для ретельного та швидкого 
очищення більшості поверхонь без 
води, мила чи щітки

90 шт. I арт. № 0890 900 90

Полірувальна серветка 
Tex-Polish 
Серветка з надзвичайною 
вбираючою здатністю для 
полірування чутливих поверхонь

150 шт. I арт. № 0899 811

Шліфувальні 
подушечки з 
овчини

Шліфувальний Шліфувальний 
блок та блок та 
пелюстковий дискпелюстковий диск

Біла подушечка з овчини
Підходить для світлого й темного лакофарбового 
покриття.
Низьке виділення тепла, ефективне видалення 
бруду.
200 мм I арт. № 0585 195  
135 мм I арт. № 0585 235 
80 мм I арт. № 0585 23 80

Чорна подушечка з овчини Premium
Ідеальна для темного лакофарбового покриття.
Низьке виділення тепла, ефективне видалення 
бруду.

135 мм I арт. № 0585 135

Пелюстковий диск
Мікротонкий водостійкий наждачний папір для 
видалення включень пилу і дрібних дефектів 
поверхні

арт. № 0584 200 0

Набір шліфувальних блоків
Для тонких мікрошліфувальних робіт, навіть по 
краях, завдяки м’якій контактній поверхні 
Зі зволожувачем пелюсткового диска

Art. No. 0586 200  0



Захист та догляд

Спрей для догляду за гумою
Взимку: запобігає замерзанню гумових 
ущільнювачів при мінусовій температурі 
Сприяє збереженню еластичності: запобігає 
старінню гумових прокладок

300 мл I арт. № 0890 110

Захисний віск
Бонус для користувача: Можна застосовувати 
для нанесення над головою завдяки клапану 
360°
Захищає лакофарбове покриття: Термостійкість 
до +160°C

400 мл I арт. № 0893 082 400

Спрей-блиск
Швидкий та ефективний: надає блиску новим 
та вживаним автомобілям протягом декількох 
хвилин.

500 мл I арт. № 0893 011 500
5 літрів I арт. № 0893 011 5

Засіб для догляду за гумою “Rubber 
Fit”
Взимку: запобігає замерзанню гумових 
ущільнювачів при мінусовій температурі 
Сприяє збереженню еластичності: запобігає 
старінню гумових прокладок

75 мл I арт. № 0893 012 8 



Засіб для догляду за деталями з вінілу
ідеально підходить для матових та вицвілих пластикових деталей, а також для гуми 
Лагідний до матеріалу: не пошкоджує лакофарбове покриття, алюмінієві та хромовані поверхні  
Ідеальний захист: захищає матеріали від крихкості та старіння

5 літрів I арт. № 0893 477 05 
20 літрів I арт. № 0893 477 20 



Пилосос для сухого прибирання TSS 12 Eco
Потужний компактний пилосос для професійного 
сухого прибирання споруд
Потужність: 800 Вт
Довжина кабелю: 12 м
Об‘єм контейнера: 12 літрів

арт. № 0701 113  0

Фен промисловий HLG 2000
Просто легкий: зручний інструмент з плавним 
регулюванням температури 
Просто надійний: надійний керамічний 
нагрівальний елемент

арт. № 0702 202 0

Обладнання
та пилососи



Чохли для сидінь 
і оббивки

Нейлоновий чохол для сидіння
Гнучкість: підходить для всіх стандартних типів транспортних засобів 
Безпечність: Відштовхує воду та мастило 
Щільність: оптимальне прилягання завдяки вбудованому 
еластичному шнуру

арт. № 0899 500 010

Поліетиленові чохли для сидінь в рулоні
Практичність: просте розгортання без перекосу плівки 
Точність: висока якість відриву завдяки точній перфорації 
Чистота: Картонний диспенсер захищає від пилу
Вміст: 500 чохлів для сидінь

арт. № 0899 500 01





ПРИСТРАСТЬ ПОТРЕБУЄ ТУРБОТИ

Тому що лише той, хто пристрасно прагне досконалості, здатен 
досягти вражаючих результатів. Лінія досконалості від Würth 
допоможе вам так підготувати транспортні засоби, що у ваших 
клієнтів від захвату перехопить дух.

Ідеальний блиск - для ідеального додаткового бізнесу. 
Відкрийте в собі наново пристрасть до догляду за автомобілями – 
з новою програмою від Würth – Würth perfect care!

ДОСКОНАЛИЙ 
ДОГЛЯД ВІД 



Würth Perfect care
пристрасть потребує турботи

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de


