Quando a paixão por carros
vira coisa séria.

Se você é apaixonado por carros, a 3M também. Por isso
desenvolveu uma linha de produtos completa para você
cuidar do seu carro. Obtenha os melhores resultados
utilizando a linha de produtos 3M Auto. Todos baseados
na tecnologia e na experiência da 3M que você pode
confiar. Linha 3M Auto. Experimente esta Emoção.

Linha 3M Auto
Você Sabia
Produto Linha
3M Auto

Cera
para carro
molhado

Para seu Carro

Para sua Casa

3M Auto
Cera Brilho
200g

Cera automotiva em pasta de alta performance e fácil aplicação
para todo tipo de pintura automotiva.
• Fórmula exclusiva de alta performance
• Fácil aplicação e remoção
• Cera limpadora
• Proporciona brilho intenso e duradouro
• Contém silicone e carnaúba
• Para todos os tipos de pintura

A Cera Brilho também pode ser aplicada
em eletrodomésticos da linha branca, como
geladeiras, para proporcionar brilho, proteção e
amenizar os riscos, deixando a sua cozinha mais
bonita.

3M Auto Papel
de Polimento
Pacote com 10
folhas

O Papel de polimento é um não tecido que não provoca riscos e
proporciona praticidade na aplicação dos produtos da linha 3M Auto.
• Alta maciez
• Não libera pêlos
• Absorvente

Além da aplicação da Cera Brilho o papel de
polimento pode ser utilizado para aplicar diversos
itens da linha, como o Refresh, Silicone Gel e o
Elimina Riscos. Pode também ser utilizado em
qualquer tipo de limpeza doméstica.

3M Auto
Cera Spray
240g

Com a Cera Spray você seca e encera o carro em uma única etapa,
dando brilho e proteção a pintura sem perder muito tempo.
• Brilho e proteção em uma única aplicação
• Uso sobre superfícies molhadas
• Fácil aplicação e ótimo rendimento

3M Auto
Car Wash
500ml

O 3M Auto Car Wash é um shampoo de PH neutro ideal para
todo tipo de pintura automotiva. Ele não remove a cera do carro e
proporciona alta limpeza para a pintura.
• Sabão neutro de alta performance
• Elimina sujeiras sem remover a cera
• Limpa, dá brilho e protege
• Fórmula concentrada, rende 10 lavagens*

O Car Wash pode ser utilizado para a limpeza de
grelhas juntamente com a Esponja Dupla Ação
para remover sujeiras difíceis.

3M Auto
Esponja Dupla
Ação

A esponja dupla ação torna a lavagem do carro muito mais prática,
pois possui duas faces: uma vermelha ideal para lavagem da pintura
sem provocar riscos no verniz e outra branca, mais agressiva, para
remover sujeiras mais difíceis em pneus e áreas mais críticas do
carro.

A Esponja Dupla Ação pode ser utilizada para a
limpeza de grelhas juntamente com o shampoo car
wash para remover sujeiras difíceis.

3M Auto
Cera Rápida
500ml

Para restaurar e proteger a pintura, eliminando pequenas manchas
e microrriscos superficiais a Cera Rápida é a escolha certa.
• Cera líquida de alta performance
• Fácil aplicação
• Restaura e protege a pintura
• Resiste a 4 lavagens*

3M Auto Limpa
Vidros 500ml

Agressivo limpador de vidros para deixar os vidros do seu carro
nítidos e sem manchas.
• Fórmula de alta performance
• Proporciona máxima limpeza

O Limpa Vidros também proporciona alta limpeza
para vidros e vidraças de janelas, portas e outros
vidros do seu lar, proporcionando transparência
como nenhum outro.

3M Auto
Refresh
120g

O Refresh é um excelente produto para revitalizar couro, partes
plásticas e vinil.
• Revitaliza couro, plástico e vinil
• Restaura a aparência original
• Protege contra envelhecimento e rachaduras

O Refresh também pode ser utilizado para
revitalizar estofados, jaquetas, sapatos e outras
peças de couro, restaurando o aspecto original das
peças e protegendo contra rachaduras.

3M Auto
Elimina Riscos
120g

O Elimina Riscos da 3M é indicado para a remoção de riscos
superficiais da pintura do carro.
• Remove riscos superficiais da pintura
• Remove manchas d´água em vidros

O Elimina Riscos também pode ser utilizado para
a removação de riscos em eletrodomésticos da
linha branca, como geladeiras, louças e metais
com verniz.

3M Auto
Silicone Gel
120g

O produto ideal para pneus e borrachões do seu carro.
• Brilho e proteção
• Secagem rápida

O Silicone Gel também é útil para revitalizar peças
de borracha dentro do seu lar.

