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Onde só o melhor é suficiente, a LIQUI MOLY entra automaticamente 
em jogo! Não importa qual a época do ano. Para garantir o valor  
de qualquer automóvel a longo prazo, é fundamental garantir os 
cuidados apropriados. Para mostrar os segredos de um cuidado  
excecional, escolhemos este fantástico Audi R8 Spyder V10 com 
520 CV e 540 Nm. E não é necessário ter um motor 10 cilindros para 
merecer um tratamento de primeira, no verão ou no inverno.

CAR CARE

SPA AUTOMÓVEL

LIQUI MOLY IBERIA

Make your car 
great again!

Produtos de elevada performance 

para carros de alta performance
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AUDI R8 V10 Quattro

A segunda geração do descapotável de culto de Ingolstadt 
acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,6 segundos! Após 11,8 
segundos, o ponteiro do velocímetro dobra os 200 km/h  
e só para nos 318 km/h. Este V10 dispara até às 7800 rpm. 
Um verdadeiro super carro desportivo que exige produtos 
realmente superiores!

LIQUI MOLY IBERIA

Make your car 
great again!

Produtos de elevada performance 

para carros de alta performance
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Cera de Brilho  
em Spray
Oferece um bom efeito 
de limpeza e um brilho 
excelente. Sem esforço
remove a sujidade leve 
da estrada e as  
impurezas gordurosas. 
Garante uma superfície 
lisa com alto brilho  
e uma profundidade de 
cor fantástica em todos 
os tipos de tinta e  
esmalte. Preserva 
a pintura contra os 
efeitos meteorológicos.

Pano de microfibra
Pano de limpeza  
especial para remover 
a sujidade de quase 
todas as superfícies. 
Garante zonas lisas 
e uma aparência sem 
riscos e sem fiapos. 
Usado seco, também  
é ideal para polir com 
os produtos de  
tratamento de tinta.

Cera Dura
Cera dura líquida para 
selagem de alto brilho. 
Com proteção intensa 
a longo prazo. Limpa, 
dá brilho e protege a 
tinta contra os agentes 
agressores do meio 
ambiente.

SPA AUTOMÓVEL
CAR CARE

Ref. 1647

Ref. 1651

Ref. 1422

LIQUI MOLY IBERIA
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Limpeza de Capotas de Lona  
+ Impregnação de Tecidos
O produto para limpeza de capotas 
limpa todos os Soft Top de forma  
rápida e profunda, mesmo com  
sujidade persistente. O produto de 
Impregnação de Capotas garante uma 
ótima proteção contra a humidade e 
mantém o tecido flexível e respirável. 
Protege contra a formação de  
manchas causadas por óleo, graxa, 
gorduras e sujidade.

Make your car 
great again!

Ref. 1594 + 1593
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CAR CARE

SPA AUTOMÓVEL

Remoção de Insetos
Para remoção rápida e sem esforço de restos de 
insetos no vidro, plástico, tinta e cromados. Efeito 
rápido para suavizar a sujidade provocada pelos  
insetos. Ideal também para pré-tratamento antes  
de uma lavagem profunda do automóvel.

Creme para polimento de pintura
Limpa, protege e garante um ótimo polimento. 
Garante um brilho radiante graças à cera de  
carnaúba. Excelente proteção contra danos.  
Recupera  os pequenos arranhões e restaura  
o brilho final da pintura.

Limpeza suave e sem 
esforço com a nossa 
Esponja para Remoção 
de Insetos

Pequenos riscos 
de pintura?
Sem problema!

Ref. 1543

Ref. 1548

Ref. 1532
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Ref. 1543

Ref. 1532
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Ganhar o segundo lugar 
na categoria de cuidado 
automóvel é mais uma 
prova da qualidade  
superior dos nossos  
produtos de manutenção 
de veículos!

Arrebata corações!
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CAR CARE

SPA AUTOMÓVEL

Limpa-vidros super 
concentrado
Garante uma visão nítida  
e uma maior segurança 
em poucos segundos.  
Remove óleo, camadas  
de silicone e restos de  
insetos. Não contém  
fosfatos e é biodegradável.

Make your car 
great again!

Ref. 1519 Ref. 1551

LIQUI MOLY IBERIA



11

Cuidado para Plásticos “Como Novo” 
Protege, cuida e embeleza até mesmo peças  
plásticas extremamente mal tratadas. Garante  
um tratamento ideal a todas as peças de plástico. 
Excelente proteção contra agressões ambientais  
e radiação UV.

Pano Auto Macio
Para uma secagem 
macia depois de  
uma lavagem.  
Especialmente  
absorvente e  
resistente. Não deixa 
riscos ou vestígios 
de produtos ou água.

Super K Cleaner
Produto de limpeza 
intensivo e universal. 
Para todas as tarefas 
de limpeza no interior 
e exterior do veículo.

Ref. 1552

Ref. 1682

LIQUI MOLY IBERIA
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CAR CARE

SPA AUTOMÓVEL

O nosso programa de SPA para 

um cuidado auto perfeito

Seja qual for a época do ano, o cuidado com o automóvel é essencial. Nos meses frios, a neve,  
o gelo e o sal da estrada são muito agressivos. Na primavera e no verão o pólen, os excrementos 
de pássaros e os insetos cobrem a pintura e as janelas. A gama de cuidado automóvel LIQUI MOLY 
oferece uma ótima proteção para qualquer veículo. Para garantir que tira o melhor partido  
das características interiores e exteriores do seu automóvel pelo máximo tempo possível!
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O nosso programa de SPA para 

um cuidado auto perfeito

LIQUI MOLY IBERIA
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