Esponja
Dupla Ação

Car Wash
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Limpa Vidros
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Refresh

Silicone Gel
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Elimina Riscos

Fitas 5369 e
5369 Transparente
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• Fixação permanente de
pequenos objetos, frisos
e emblemas automotivos
• Fácil aplicação

• Dupla face. Lado espuma
para remover as sujeiras
mais fáceis; lado branco com
ﬁbra abrasiva para remover
sujeiras mais difíceis

• Sabão neutro de alta performance
• Elimina sujeiras sem remover a cera
• Limpa, dá brilho e protege
• Fórmula concentrada, rende
10 lavagens*

Ideal para lavar carros, motos, barcos e bicicletas.

*Lavagens efetuadas
utilizando a tampa
dosadora

Ideal para ser aplicado em qualquer superfície do carro, sua fórmula
concentrada limpa sem remover a película protetora de cera.

• Fórmula de alta performance
• Proporciona máxima limpeza

• Revitaliza couro, plástico e vinil

• Brilho e proteção

• Remove riscos superﬁciais da pintura

• Restaura a aparência original

• Secagem rápida

• Remove manchas d´água em vidros

• Protege contra envelhecimento
e rachaduras

Excelente na limpeza de embaçamentos, marcas de dedos e outras manchas
em vidros automotivos, proporcionando transparência total.

Excelente para revitalização e proteção de painéis, partes das portas, bancos
de couro e outras peças plásticas não pintadas. Oferece proteção contra raios
ultravioleta, minimizando seus danos. Não é gorduroso e repele pó.

• Resistência às mais
variadas condições
climáticas
• Lançamento: 5369
Transparente
• Maior poder de adesão

Película Protetora
de Soleiras
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• Protege a pintura
• Antiderrapante
• Tecnologia
aprovada e utilizada
nas principais
montadoras
• Personalização

Catálogo de Produtos

• Discreta: melhor
resultado estético

Indicado para recuperar o brilho original e evitar ressecamento
de pneus e frisos de borracha. Pode também ser usado para
proteger partes plásticas.

Excelente na remoção de riscos superﬁciais e pequenas manchas na pintura,
proporcionando ótimo acabamento. Indicado também para remoção de
manchas em vidros automotivos.

Com nova embalagem e os benefícios que consolidam sua preferência no
mercado, a linha 3M Auto conta agora com a qualidade e a performance da ﬁta
5369, que garante ﬁxação permanente aliada à resistência às diversas variações
climáticas, além de fácil aplicação, e agora com maior poder de adesão e melhor
resultado estético com o lançamento da ﬁta 5369 Transparente.

Película vinílica auto-adesiva para proteção da área da soleira.
Disponível em kits universais de 2 e 4 portas e na opção Sport.

Cera Spray

Cera Brilho

Cera Rápida

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Papel de
Polimento
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Silicone Spray

Multi Spray
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Removedor
em Spray

/////////////////////////////////////////////////////

Sucesso na linha profissional,
agora na sua garagem.
NASCARTM e NASCAR Performance
são marcas registradas da National Association for Stock Car Auto Racing Inc.

Se você é louco por carros, a 3M também. Por isso, a 3M
desenvolveu uma linha de produtos completa para você cuidar do
seu carro. Baseados na experiência dos proﬁssionais, os produtos
3M Auto são de alta performance e fácil aplicação, oferecendo
excelente acabamento para o seu carro.
Experimente essa emoção!

• Fórmula exclusiva de alta performance
• Fácil aplicação e remoção
• Cera limpadora
• Brilho e proteção em uma única aplicação
• Uso sobre superfícies molhadas
• Fácil aplicação e ótimo rendimento

Em uma única etapa você encera e seca o carro dando brilho e
proteção à pintura. Sua fórmula exclusiva não contém abrasivos, não
deixa resíduos, não mancha peças plásticas e borrachas.

• Proporciona brilho
intenso e duradouro

• Cera líquida de alta performance

• Contém silicone e
carnaúba

• Fácil aplicação

• Para todos os tipos
de pintura

• Resiste a 4 lavagens*

Não mancha peças plásticas e borrachas.

• Restaura e protege a pintura

*Lavagens
efetuadas com sabão
neutro 3M Car Wash

Disponível em prático frasco borrifador, a Cera Rápida é
indicada para ser aplicada sobre superfícies secas, auxiliando
na eliminação de pequenas manchas superﬁciais e microrriscos,
proporcionando brilho e proteção intensos.

• Alta maciez
• Não libera pêlos
• Absorvente

• Lubriﬁcação de partes móveis,
eliminando os ruídos causados pelo atrito

• Desingripante para facilitar a soltura
de parafusos e pinos de porta

• Evita o “engripamento”

• Lubriﬁcante de peças móveis
metálicas, plásticas ou borrachas

• Protege contra ferrugem, protege
plásticos, borracha, couro e madeira
• Não mancha e nem se torna pegajoso

Para ser utilizado na aplicação e remoção de ceras e polidores sem provocar
riscos na superfície pintada, oferecendo um excelente acabamento.

Lubriﬁcante à base de polímero de silicone de eﬁciente penetração.
De secagem rápida, forma uma camada de longa durabilidade, protegendo
diferentes superfícies do veículo contra ferrugem e corrosão.

• Inibe corrosão
• Atua como anti-ruídos

Lubriﬁcante 3M 5 em 1: Com ele você desengripa, lubriﬁca, penetra,
repele umidade e evita oxidações que inibe corrosão. Penetra em locais de
difícil acesso, facilitando o manuseio de peças justas e rosqueáveis.

• Desengraxante no processo de repintura
• Removedor de piche e adesivos
• Removedor de graxa, óleo e outras
impurezas de motores
• Ajuda na remoção de adesivos
de Insulﬁlm

Limpador que trabalha eﬁcientemente em substâncias difíceis de
remover, incluindo gordura, óleos, sujeira, tintas de impressão,
a maioria dos adesivos e resíduos de ﬁtas adesivas.

www.3Mauto.com.br
0800 0132333

