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excellent performance

Gebruiksvriendelijke,
intensieve reiniger voor
velgen en wieldoppen.
Wheel cleaner is een
effectief schuim met hoog
reinigend vermogen en
hoog standvermogen.
MoTip Car Care Wheel
Cleaner geeft een glanzend
resultaat en heeft een
360° ventiel.

TYRE REPAIR

COCKPIT SPRAYS

Spray, op basis van rubber,
voor het uitvoeren van
noodreparaties aan tubeless
banden. MoTip Car Care
Tyre Repair is te gebruiken
zonder demontage
van de band.

Cockpitspray met uitstekend
reinigende eigenschappen voor
het reinigen, beschermen en
verfraaien van het dashboard
en overige kunststof
onderdelen in de auto.
Cockpitspray Semi Gloss
heeft een subtiele geur, is
vuilafstotend en antistatisch en
geeft een duurzame zijdeglans.
Cockpitspray Foam
is een watergedragen schuim
en laat, zelfs op ruiten, geen
residu achter.

INTERIOR
CLEANER

Zeer effectieve reiniger
voor het interieur.
MoTip Car Care
Interior Cleaner heeft
een hoog reinigend
vermogen en een
aangename geur.

Cockpitspray High Gloss
heeft een subtiele geur, is
vuilafstotend en antistatisch
en geeft een duurzame glans.

WHEEL CLEANER

Intensieve reiniger voor
velgen en wieldoppen.
MoTip Car Care Wheel
Cleaner is gebruiksvriendelijk
en heeft een hoog reinigend
vermogen.

TYRE SHINE

Tyre Shine voor het
intensiveren van de kleur
van autobanden. Tyre
Shine bevat siliconen
en geeft een glanzend
resultaat. MoTip Car Care
Tyre Shine beschermt
tegen weersinvloeden en is
pH-neutraal.

WHEEL PROTECT WAX
Wheel Protect Wax voor
velgen en wieldoppen.
Wheel protect wax geeft
een glanzend resultaat
en vermindert de
vuilaanhechting. MoTip Car
Care Wheel Protect Wax
is oplosmiddelvrij en pHneutraal en bevat siliconen.

CAR REFRESHERS

TOTAL WHEEL CARE

WHEEL CLEANER

AIR REFRESHER
‘ONE SHOT’

Krachtige spray voor het
maskeren van ongewenste
geuren in kleine en
grote ruimten. One shot
air refresher is zeer
efficiënt en zeer effectief.
MoTip Car Car One
Shot Air Refresher heeft
uitstekende maskerende
eigenschappen en
langdurige werking.

AIRCO REFRESHERS

Zeer effectieve spray voor het verfrissen en reinigen van de
airconditioning en het luchtcirculatiesysteem in motorvoertuigen.
MoTip Car Care Airco Refresher is zeer eenvoudig in gebruik en
heeft een subtiele geur.

Gebruiksvriendelijke
spray voor het reinigen
van ruiten. Glass cleaner
heeft een hoog oplossend
vermogen en laat geen
residu achter. MoTip Car
Care Glass Cleaner is een
licht basisch, reinigend en
ontvettend schuim.

ANTI CONDENS

TEXTILE CLEANER

Spray ter voorkoming
van condensvorming op
ruiten en spiegels. MoTip
Car Care Anti Condens
is oplosmiddelvrij en is
voor interieur en exterieur
gebruik.

Eeffectief, sneldrogend
schuim voor het reinigen
van textiel. Textile cleaner
is een gebruiksvriendelijk,
droog, reinigend schuim.
MoTip Car Care Textile
Cleaner heeft een hoog
oplossend vermogen en
een subtiele geur.

LEATHER
CONDITIONER

Gebruiksvriendelijk
onderhoudsproduct voor
het reinigen en beschermen
van bekleding van leer en
kunstleer. Leather conditioner
vermindert de vuilaanhechting
en conditioneert leder.
Leather Conditioner spray
bevat vaseline en is
siliconenvrij.
Leather Conditioner flacon
is oplosmiddelvrij en bevat
siliconen.

GLASS CLEANER

Reiniger voor ruiten en
spiegels. MoTip Car Care
Glass Cleaner heeft een
hoog reinigend vermogen
en is licht basisch.

RAIN AWAY

Waterafstotende spray voor
ruiten, spiegels en vizieren
van helmen. MoTip Car Care
Rain Away is waterafstotend,
vermindert de vuilaanhechting
en bevat siliconen.

CAR CONDITIONERS

TOTAL GLASS CARE

GLASS CLEANER

RUBBER & PLASTIC
CONDITIONER

Gebruiksvriendelijk spray voor
onderdelen van het exterieur
van voertuigen. Voor het
conditioneren van onderdelen
van rubber. En voor het
herstellen van de glans en het
intensiveren van de kleur van
onderdelen van kunststof.
Plastic & rubber conditioner
geeft een duurzame glans
en is uitermate geschikt
voor het verwijderen van
residu van polishes. Plastic &
rubber conditioner voorkomt
vastvriezen en uitdrogen van
rubbers en beschermt tegen
weersinvloeden.

BUMPER BLACK

Onderhoudsproduct voor zwarte,
kunststof bumpers, voor het herstellen
van de kleur en de glans.
Bumperblack beschermt tegen
weersinvloeden en vermindert
vuilaanhechting. MoTip Car Care
Bumper Black bevat siliconen en is
oplosmiddelvrij.

INSECT CLEANERS

SPEED WAX

CAR CLEANERS

Intensieve, gebruiksvriendelijke
reiniger voor het verwijderen
van insecten. Insect cleaner
heeft een hoog reinigend
vermogen en bevat tenside.
MoTip Car Care Insect Cleaner
is licht basisch en is veilig
voor kunststoffen en gelakte
onderdelen.

CHROME
POLISH

Polijstmiddel, met
hoog reinigend
vermogen, voor
het beschermen
en reinigen van
verchroomde
onderdelen.
Chrome polish
beschermt tegen
weersinvloeden
en geeft een
glanzend
resultaat.
MoTip Car Care
Chrome Polish
vermindert de
vuilaanhechting, is
oplosmiddelvrij en
bevat siliconen.

Zeer effectieve en
gebruiksvriendelijke
spray voor het verkrijgen
van een duurzame
glans. Geschikt voor
het behandelen van
gelakte, kunststof
en verchroomde
onderdelen.
Geschikt voor grote
oppervlakken. Speed
wax is waterafstotend
en geeft een duurzame
glans. Speed wax
vermindert de
vuilaanhechting en
beschermt tegen
weersinvloeden. MoTip
Car Care Speed Wax
is pH-neutraal en niet
polijstend en bevat
siliconen.

POLISHES
SUPER FAST WAX Onderhoudsproduct voor het beschermen en het herstellen van de
glans van gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic.
COLOUR RENOVATOR Polijstmiddel voor het herstellen van de glans en de kleur van
verweerde, gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic. Colour renovator heeft
een hoog polijstend vermogen en beschermt tegen weersinvloeden. Colour renovator geeft
een glanzend resultaat en herstelt de originele kleur.
POLISH & WAX Gebruiksvriendelijk, licht polijstend onderhoudsproduct voor het
beschermen en het herstellen van de glans van gelakte ondergronden, zowel
metallic als non-metallic.

SCRATCH AWAY

Polijstpasta voor het verwijderen van kleine, oppervlakkige beschadigingen in gelakte ondergronden. Scratch Away
herstelt de originele kleur en behoudt de glans. MoTip Car Care Scratch Away heeft een hoog polijstend vermogen
en bevat siliconen.

COLOUR POLISHES

SUPER
SHAMPOO &
WAX

Shampoo met was
voor het reinigen
en beschermen van
motorvoertuigen. Super
shampoo & wax heeft
een hoog reinigend
vermogen en geeft een
glanzend resultaat.
Super shampoo
& wax beschermt
tegen weersinvloeden
en vermindert de
vuilaanhechting.
MoTip Car Care Super
Shampoo & Wax is
oplosmiddelvrij en is
sterk geconcentreerd.

Polijstmiddel met pigment voor het maskeren van oppervlakkige krassen in gelakte ondergronden,
zowel metallic als non-metallic. Geeft een glanzend resultaat en herstelt de originele kleur. Colour
Polish is licht polijstend en beschermt tegen weersinvloeden.

SHAMPOO

Shampoo met
hoog reinigend
vermogen voor
het reinigen van
motorvoertuigen.
MoTip Car Care
Shampoo is sterk
geconcentreerd en
oplosmiddelvrij.

