ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษำรถยนต์ “เมอร์เซเดส-เบนซ์”
สินค้าทุกชนิดผ่านการทดสอบคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม

Exterior care

Paintwork cleaner
For weathered paint/older vehicles
น้ำยำท้ำควำมสะอำดสีรถ
MA001 986 37 71/09

Exterior care

Paint polish
น้ำยำขัดเงำ
MA000 986 46 74/09
คุณสมบัติ: สาหรับใช้กับสีรถเท่านั้น

คุณสมบัติ: สาหรับทาความสะอาดสีรถ เพื่อปรับสภาพสีก่อนเตรียมการขัดและเคลือบ
ลบรอยขนแมว และรักษาให้ระดับพื้นสีคงเดิม
วิธีใช้: ล้างทาความสะอาดรถ และขจัดคราบสกปรกออก โดยใช้แชมพูล้างรถเมอร์เซเดสเบนซ์ ขจัดจุดคราบน้ามันดินโดยใช้น้ายาลบรอยคราบสกปรกของเมอร์เซเดส-เบนซ์เสร็จ
ก่อน เขย่าขวดน้ายาก่อนใช้ เทน้ายาบางๆ ลงบนผ้าขัดทาความสะอาด หรือใยขัดเงาเมอร์
เซเดส-เบนซ์ ที่แห้ง แล้วถูลงบนสีรถจนขึ้นเงา จากนั้นให้ใช้น้ายาขัดเงา และเคลือบด้วย
น้ายารักษาความเงา
ขนำดบรรจุ: 500 มล.

วิธีใช้: ทาความสะอาดรถแล้วเช็ดให้แห้ง ขจัดจุดคราบน้ามันดิน หรือยางมะตอย โดยใช้
น้ายาขจัดคราบน้ามันดินของเมอร์เซเดส-เบนซ์ แล้วใช้น้ายาขัดเงา โดยเขย่าขวดน้ายา
ก่อนใช้ เทบางๆ ลงบนผ้าขัดทาความสะอาด หรือใยขัดเงาเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่แห้ง ถู
เป็นวงกลมลงบนสีรถ ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วเช็ดออก จากนั้นจึงเคลือบเงาด้วยน้ายา
รักษาความเงา
ขนำดบรรจุ: 500 มล.
ค้ำเตือน: ใช้กับบริเวณสีรถเท่านั้น ห้ามใช้บนชิ้นส่วนพลาสติก ห้ามใช้ในขณะที่รถอยู่ในพื้นที่แดดส่อง หรือขณะที่พื้นสียังร้อน

Exterior care

Exterior care

Gloss Preserver
น้ำยำรักษำควำมเงำ
MA000 986 44 74/09

Insect remover
น้ำยำขจัดครำบแมลง
MA002 986 11 71/14

คุณสมบัติ: รักษาสีรถ และรักษาความเงา สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากการล้างรถ โดยไม่
จาเป็นต้องเช็ดรถให้แห้งด้วยหนังชามัวร์ เหมาะสาหรับการใช้กับพื้นผิวสีรถ พลาสติก
และชิ้นส่วนยาง หากปล่อยน้ายารักษาความเงาแห้งบนสีรถ ให้ใช้น้ายาลงซ้า แล้วเช็ดออก
ทันที สาหรับรอยข่วนหรือรอยขนแมว ขอแนะนาให้ใช้น้ายาขัดเงา

คุณสมบัติ: ขจัดคราบสกปรกที่เกิดจากแมลง โดยเฉพาะคราบแห้ง ในบริเวณกระจกบัง
ลมหน้า พื้นผิวสีรถ พลาสติก และโครเมี่ยม หากเป็นคราบแมลงที่ทิ้งไว้นาน ซึ่งอาจ
ทาลายสีรถได้ ขอแนะนาให้ใช้น้ายาขัดเงา

วิธีใช้: เขย่าขวดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน ใช้ปกป้องและรักษาความเงางามของรถให้คงอยู่
โดยล้างทาความสะอาดรถ และขจัดคราบสกปรกออกก่อนด้วยน้ายาขจัดคราบแบบต่างๆ
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ หลังจากนั้น เทน้ายารักษาความเงาลงบนผ้าเปียกพอหมาด เช็ด
เคลือบสีรถ ทาซ้าทุกๆ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

วิธีใช้: ปรับปริมาณน้ายาที่หัวฉีด แล้วฉีดลงบริเวณคราบแมลง ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที
แล้วล้างออกด้วยน้า แล้วจึงล้างรถตามปกติด้วยแชมพูล้างรถ
ขนำดบรรจุ: 500 มล.
ค้ำเตือน: ห้ามใช้ในบริเวณในพื้นที่แดดส่อง หรือพื้นผิวสีที่ร้อน ห้ามปล่อยให้น้ายาแห้งบนพื้นผิวที่ฉีดลงไป

ขนำดบรรจุ: 500 มล.

Exterior care

Exterior care

Tar remover
น้ำยำขจัดครำบน้ำมันดิน
MA001 986 40 71/09

Car Shampoo
แชมพูล้ำงรถ
MA001 986 41 71/09

คุณสมบัติ: ขจัดคราบน้ามันดิน คราบน้ามันต่างๆ รวมถึงคราบฝังแน่น เช่นคราบยางมะ
ตอย สามารถขจัดคราบโดยไม่ต้องขัดถู

คุณสมบัติ: ใช้ล้างคราบสกปรกต่างๆ

วิธีใช้: ฉีดน้ายาลงที่คราบ หรือลงบนผ้าแล้วเช็ดคราบ ทิ้งไว้สัก 2-3 นาที แล้วเช็ดออก
ด้วยผ้าเปียกพอหมาด หรือล้างรถด้วยแชมพูล้างรถ แล้วจึงใช้น้ายารักษาความเงา

วิธีใช้: คลายฝาออกแล้วบีบให้แชมพูเทลงฝาให้สูงตามระดับที่กาหนดไว้ แล้วเทลงผสม
กับน้า 5 ลิตร กวนแชมพูให้เข้ากับน้า ใช้ฟองน้าแบบนุ่มถูทาความสะอาด แล้วใช้น้าแรงๆ
ฉีดล้างออก เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์ ควรใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์รักษาความเงาของเมอร์
เซเดส-เบนซ์

ขนำดบรรจุ: 300 มล.
ขนำดบรรจุ: 250 มล.
ค้ำเตือน: ห้ามฉีดลงบนไฟต่างๆ เช่นไฟใหญ่หน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไม่ควรใช้กับรถที่เพิ่งทาสีใหม่
ค้ำเตือน: ไม่ควรล้างรถในบริเวณที่แสงแดดส่อง หรือในขณะที่ฝากระโปรงรถยังร้อนเกินไป ควรฉีดน้าให้ทั่วตัวถังรถ ก่อนทาการล้าง

Exterior care

Polishing Cloth
ผ้ำขัดท้ำควำมสะอำด
MA000 986 05 62
คุณสมบัติ: เป็นผ้าที่ทนทาน ดูดซึมได้ดี และคงคุณภาพ เหมาะแก่การทาความสะอาด
และการขัดเงา ไม่ทาให้เกิดรอยขีดข่วนบนตัวรถ
วัสดุ: 70% viscose, 30% polyester
วิธีกำรใช้: ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์รักษารถของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในการทาความสะอาด และ
ขัดเงา ให้ใช้ผ้าสะอาดทาความสะอาดซ้าอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเงางาม
ข้อแนะน้ำ: ควรใช้ผ้าผืนใหม่สาหรับการขัดเงาครั้งสุดท้าย
ขนำดบรรจุ: 15 แผ่น

Exterior care

Polishing Cotton Wool
ใยขัดเงำเมอร์เซเดส-เบนซ์
MA000 986 02 62/11
คุณสมบัติ: ใยผลิตภัณฑ์นี้ พัฒนาให้ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์รักษารถต่างๆ ของเมอร์เซเดสเบนซ์ ใยขัดเงานี้จะไม่สร้างรอยขนแมวบนตัวรถ และยังดูดซับ และกระจายน้ายาทาความ
สะอาดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
วัสดุ: 100% white viscose
วิธีใช้: ขัดทาความสะอาดรถ โดยเทน้ายาต่างๆ ลงบนใยขัดเงา แล้วขัดเช็ดด้วยผ้าอีกผืน
เพื่อความเงางาม
ขนำดบรรจุ: 200 กรัม

Exterior care

Exterior care

Chrome Care
ครีมขัดเงำโครเมียม
MA000 986 43 74/13

Ultra-fine microfiber cloth
ผ้ำไมโครไฟเบอร์ (ใช้ภำยนอก)
MA000 986 09 62/12

คุณสมบัติ: ใช้ขัดเงาชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม เพื่อปกป้องและบารุงรักษา

คุณสมบัติ: ผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่ม ขจัดคราบมัน/น้ายา โดยไม่ทิ้งรอยขนแมว ผ้าสีขาว
ช่วยให้สังเกตน้ายาได้ง่าย รวมถึงสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันไม่ให้รถเกิดรอย

วิธีใช้: หลังจากล้างด้วยแชมพูเมอร์เซเดส-เบนซ์ แล้ว เช็ดให้แห้ง ป้ายครีมขัดเงาลงบน
พื้นผิวโครเมียม ใช้ผ้านุ่มๆ ขัดถูเบาๆ หลังจากนั้นเช็ดออกโดยใช้ผ้าที่เปียกพอหมาด
หรือฟองน้าแบบบางชุบน้าแล้วบีบให้แห้ง เช็ดจนแห้ง แล้วใช้น้ายาขัดเงาเช็ดเพื่อทาการ
รองพื้น แล้วใช้น้ายารักษาความเงาเช็ดอีกครั้งเพื่อให้ความเงางาม
ขนำดบรรจุ: 75 มล.
ค้ำเตือน: ห้ามใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม

วิธีใช้: ลูบผ้าเบาๆ ลงบนตัวรถ อย่าขยาผ้า หรือใช้แรงกดถูผ้า
ขนำดบรรจุ: 3 ชิ้น (ขนาด 40 x 40 ซม.)
ค้ำเตือน: ห้ามใช้ผ้า หรือทาความสะอาดร่วมกับน้ายาปรับผ้านุ่ม น้ายาฟอกสี สารคลอรีน
เนื่องจากสารเคมีจะไปทาลายเนื้อผ้า ทาให้ลดคุณภาพ และอาจทาให้เนื้อผ้าติดกัน ห้ามใช้
การอบผ้าแห้ง ซักในน้าร้อนไม่เกิน 60 องศา

Interior care

Interior care

Leather Care Foam with Anti-Static Properties
โฟมบ้ำรุงรักษำเครื่องหนัง
MA001 986 59 71/11

Cockpit care, for interior leather and plastics
MA000 986 47 74/11
น้ำยำท้ำควำมสะอำดพลำสติกและหนังเทียม

คุณสมบัติ: ใช้ทาความสะอาดเบาะหนังแท้ แบบเรียบ และป้องกันไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติ: ใช้ทาความสะอาดบริเวณพลาสติก และหนังเทียมภายในรถ ป้องกันไฟฟ้า
สถิต

วิธีใช้: เขย่ากระป๋องผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน ฉีดบนฟองน้า หรือผ้านุ่ม ลูบบนหนังเบาๆ
คราบสกปรกจะหลุดออกอย่างง่ายดาย

วิธีใช้: เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน แล้วฉีดน้ายาลงบนผ้านุ่ม ลูบบนพลาสติกหรือหนังเทียม
เบาๆ จนสะอาด ห้ามขัดถู ห้ามฉีดลงบนหนังโดยตรง หรือบริเวณแสงแดดส่องโดยตรง

ค้ำเตือน: เก็บให้พ้นแสงแดด และความร้อน ห้ามใช้บนหนังขณะมีความร้อน
ขนำดบรรจุ: 150 มล.

ค้ำเตือน: เก็บให้พ้นแสงแดด และความร้อน ห้ามใช้บนพลาสติกหรือหนังเทียมขณะมี
ความร้อน
ขนำดบรรจุ: 250 มล.

Interior Care

Stain remover
MA001 986 28 71/10
น้ำยำท้ำควำมสะอำดครำบสกปรกภำยใน
คุณสมบัติ:
ใช้ทาความสะอาดบริเวณผ้าที่มีคราบสกปรกจากน้ามัน ไขมัน ช็อคโกแลต รวมถึงคราบ
สกปรกจากน้ายาขัดรองเท้า
วิธีใช้: ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้าบีบจนหมาด หยดน้ายา 2-3 หยด แล้วถูเบาๆ ลงบนคราบ
สกปรก
ขนำดบรรจุ: 250 มล.

Window cleaning
Concentrated windscreen cleaner
น้ำยำล้ำงกระจกบังลมหน้ำ

วิธีใช้: ผสมในอัตราส่วน น้ายา 10 มล. ต่อ น้าเปล่า 1 ลิตร
ขนำดบรรจุ: 40 มล. รหัสสินค้า MA000 986 20 00/09
250 มล. รหัสสินค้า MA000 986 20 00/11

Convertible top care

Convertible impregnating spray
MA001 986 31 71/10
น้ำยำฉีดกันน้ำส้ำหรับหลังคำผ้ำใบ
คุณสมบัติ: สาหรับฉีดบนหลังคาผ้าใบ
วิธีใช้: เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ก่อนจะสเปรย์ ให้ปัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากหลังคา
รถก่อน แล้วจึงล้างทาความสะอาด ปล่อยให้แห้ง หลังจากนั้นจึงทาการปิดชิ้นส่วนที่เป็น
พื้นสีรถ พื้นผิวกระจก และพื้นผิวพลาสติกให้เรียบร้อย เขย่ากระป๋องแล้วฉีดสเปรย์ใน
ระยะห่างประมาณ 30 ซ.ม. ลงบนหลังคาผ้าใบให้ทั่ว ปล่อยให้แห้งประมาณ 2 นาที
แล้วจึงสเปรย์ซ้าอีกครั้ง
ขนำดบรรจุ: 250 มล.
ค้ำเตือน: ห้ามใช้กับรถรุ่น CLK Cabriolet

Light-alloy wheels care

Alloyed Rims Cleaner
A001 986 34 71/14
น้ำยำท้ำควำมสะอำดล้ออัลลอย
คุณสมบัติ:
มีสารทาความสะอาดพิเศษ ใช้ทาความสะอาดสาหรับล้ออัลลอยและฝาครอบแบบไม่ขัดมัน
โดยเฉพาะ ทาความสะอาดคราบสกปรกที่ล้างออกยาก เช่น ฝุ่นที่เกิดจากผ้าเบรค คราบ
น้ามันต่างๆ เศษดินทราย
วิธีใช้: ฉีดน้าให้ล้ออัลลอยเปียก เขย่าขวดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ แล้วฉีดน้ายาให้ทั่วบริเวณ
คราบสกปรก ทิ้งไว้ประมาณ 1-5 นาที เพื่อให้น้ายาทาปฏิกริยากับคราบสกปรก ในกรณีที่
มีคราบสกปรกมาก ใช้แปรงขัดที่ให้มา หรือฟองน้า ขัดคราบสกปรกต่างๆ หลังจากนั้นใช้
น้าแรงๆ ฉีดล้างออก
ค้ำเตือน: ไม่ควรใช้กับล้ออัลลอยที่เพิ่งผ่านการใช้งาน หรือมีความร้อน ควรวางขวดในแนวตั้ง เพื่อป้องกันการรั่วซึม ห้ามใช้กับล้ออัล
ลอยหรืออลูมิเนียมแบบไม่ขัดมัน

ขนำดบรรจุ: 500 มล.

