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นํา้ยาเคลือบสีรถ (PURIS)



PURIS: น้ํายาเคลือบเซรามิค ชุดนํ้ายาเคลือบเซรามิคแท้ 100%  

ช่วยปกป้องรถยนต์จากมลภาวะบนท้องถนน แสง UV ป้องกันรอยขีดข่วน ยางไม้และขี้นก ลดการเกาะตัวของหยดนํ้า 

ไม่ต้องผสมให้ยุ่งยาก ใช้งานง่ายเพียงแค่ทา
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 ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ (PURIS)

รุ่น ICE 7H 
ทนนาน 2 ปี

รุ่น QUARTZ 9H
ทนนาน 4 ปี

สเปรย์เคลือบแก้ว
รุ่น A68

นํา้ยาเคลือบยาง
รถยนต์ รุ่น A64

 นํ้ายาเคลือบเซรามิค

- สเปรย์เคลือบแก้ว มีส่วนผสมของซิลิกา

- ให้ผวิรถเงางาม ฉํ่าวาว

- ลดการเกาะตัวของหยดนํ้า ปกป้องนาน 3-6 เดือน

- ใช้งานง่าย เพียงฉีด แล้วเช็ด

- ใช้รีบทูช้ันเคลือบแก้วหรือเซรามิคให้แข็งและเงาขึ้น

รหัสสินค้า FPRA68-18

รุ่น  A68

ปริมาณ (ml) 532 ml

อุปรณ์ทีใ่ช้ร่วม ผ้าไมโครไฟเบอร์

รหัสสินค้า FPRJICC-50-50ml

น้ําหนัก   120 กรัม

รุ่น  ICE

ขนาด  5 x 10 x 3 ซม.

อุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วม ฟองนํ้า ผ้าไมโครไฟเบอร์

รหัสสินค้า FPRJQCC-50-50ml

น้ําหนัก   120 กรัม

รุ่น  QUARTZ

ขนาด  5 x 10 x 3 ซม.

อุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วม ฟองนํ้า ผ้าไมโครไฟเบอร์

นํ
รถ

น

ข้ึน

- นํ้ายาเคลือบยางรถ สูตรนํ้า 

- ช่วยบํารุงผิวยางให้ดํา มันวาวเหมือนใหม่ 

   ทนนานเป็นเดือน

- ลดการเกาะตัวของนํ้า และคราบสกปรก

- ไม่มีซิลิโคน และไม่เป็นอันตรายกับยางรถ

รหัสสินค้า FPRA64-8oz

รุ่น  A64

ปริมาณ (ml) 236 ml (8 oz)

อุปรณ์ทีใ่ช้ร่วม ฟองนํ้า

ส
ร
-

-

-

-

-
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ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ (PURIS)

- นํ้ายาขัดเกรดพรีเมี่ยม สูตรนํ้า มีส่วนผสมของซิลิกา  

- ขัดลบรอยริ้วแสง หรือรอยก้นหอย ให้ผวิรถเรียบ และเงางาม 

- ลดการเกาะตัวของนํ้านาน 3-6 เดือน 

- ใช้งานง่ายขัดด้วยมือ หรือเครื่องขัด

รหัสสินค้า FPRA60-16oz

รุ่น  A60

ปริมาณ (ml) 473 ml

อุปรณ์ทีใ่ช้ร่วม ฟองนํ้า

ลักษณะงานขัด ขัดละเอียด,ลบรอยร้ิวแสง,รอยก้นหอย,ขัดเงา

แว็กซ์เคลือบเงารถยนต์ รุ่น A32

นํ้ายาขดัเตรียมผิวก่อนเคลือบเซรามิค รุ่น A60

-คาร์นูบาแว็กซ์ เกรดพรีเมียม ติดทนนาน ไม่หลุดง่าย

-ให้ความเงางามเหมือนกระจก ช่วยให้ผวิรถลื่น

-ใช้ได้ทัง้ขัดมือ หรือขัดด้วยเครื่อง

-ใช้งานคู่กับฟองน้ํา

รหัสสินค้า FPRA32-8oz

รุ่น  Wex A32

ปริมาณ (ml) 354 ml

อุปรณ์ทีใ่ช้ร่วม ฟองนํ้า

ลักษณะงานขัด ขัดเงารถยนต์ สามารถขัดมือ หรือใช้เครื่องขัด

แชมพูล้างรถ สูตรเซรามิค รุ่น A61
- แชมพูล้างรถ มีส่วนผสม Silica ช่วยสร้างชั้นฟิล์ม

  เคลือบปกป้องในขั้นตอนเดียว

- ล้างสิ่งสกปรกหนักได้ง่าย พร้อมบํารุงสีรถให้เงางาม

- ค่า pH เป็นกลาง เหมาะกับรถทีเ่คลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิค

  ช่วยบํารุงชั้นเคลือบแก้วหรือเซรามิค ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

- สูตรเข้มข้น ใช้เพียง 1-2 ฝาต่อนํ้าครึ่งถัง ใช้ได้มากกว่า 30 ครั้ง

- ไม่เป็นอันตรายกับรถ และผู้ใช้ มีกลิ่นหอมของผลไม้

รหัสสินค้า FPRA61-32oz

รุ่น  A61

น้ําหนัก  1 kg (32 oz)

่



 นํ้ายาขดัที่ใช้ลบรอยขนแกะ รุ่น A14

 นํ้ายาขดัเงารถยนต์ รุ่น A15

-ใช้ขัดลบรอยก้นหอยหรือรอยขนแมวต่างๆ และให้ความเงาในตัว

-ใช้คู่กับ ฟองนํ้าขัดรถยนต์ สีดํา 

-ใช้เครื่องขัดที่รอบต้ังแต่ 1200 รอบ/นาที (rpm) - 1800 รอบ/นาที (rpm)  

-หลังใช้งานเสร็จสามารถนําชิ้นงานที่ขัดไปล้างนํ้าได้ทนัที

-ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เพราะไม่มีสวนผสมของสารก่อมะเร็ง

- นํ้ายาขัดเงา ขัดละเอียด สูตรนํ้า เกรดพิเศษ 

- ใช้ลบรอยขนแกะ หรือรอยขนแมวต่างๆ ลบรอยฝ้าขาว 

   เหมาะกับรถยนต์สีเข้ม

- ใช้กับเครื่องขัดที่รอบต้ังแต่ 1200 - 1800 รอบ/นาที (rpm)

- หลังใช้งานเสร็จสามารถนําชิ้นงานที่ขัดไปล้างนํ้าได้ทนัที 

  เพราะ ไม่มีสวน ผสมของนํ้ามัน จึงสามารถล้างออกด้วยนํ้าเปล่า

รหัสสินค้า FPRA14-32 ,FPRA14-250ML

รุ่น  A14

ปริมาณ (ml) 250 ml , 1 KG

อุปรณ์ทีใ่ช้ร่วม ฟองนํ้าขัดรถยนต์ สีดํา

ลักษณะงานขัด ขัดลบรอยขนแกะ ขนแมว

รหัสสินค้า       FPRA15-32 

รุ่น                 A15

ขนาด         946 ml

รหัสสินค้า       FPRA15-250ML 

รุ่น        A15

ขนาด        250 ml
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 แว็กซ์เคลือบเงารถยนต์ (Wet Wax) รุ่น A31

 ผลิตภัณฑ์ขดัเคลือบสี(สําหรับศูนย์บริการรถยนต์)

- แว็กซ์ยอดขายอันดับ 1  ผสม Carnauba wax เกรดดีที่สุด

-ให้ความเงางาม ฉํ่าลํ้าลึก สีรถเหมือนเปียก และดูใหม่

- ใช้ง่าย เพียงขัดด้วยมือ

รหัสสินค้า FPRA31-32

รุ่น  A31

ปริมาณ  1 KG (32 oz)

อุปรณ์ทีใ่ช้ร่วม ฟองนํ้าขัดเงา

ลักษณะงานขัด ขัดเคลือบเงารถยนต์ข้ันตอนสุดท้าย 
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ผลิตภัณฑ์ขดัเคลือบสี(สําหรับศูนย์บริการรถยนต์)

-ใช้ขัดรอยกระดาษทราย เบอร์ 1200 - 2000 ท่ีเกิดจากการซ่อมชิ้นงาน

-ใช้คู่กับขนแกะ

-ใช้เครื่องขัดตั้งแต่ 1200 รอบ/นาที (rpm)-1800 รอบ/นาที (rpm)

- ในกรณีที่ต้องการจะใช้ A1+ ในการขัดละเอียด ให้ใช้คู่กับฟองน้ํา

แทนการใช้ขนแกะหลังใช้งานเสร็จสามารถนําชิ้นงานที่ขัดไปล้างนํ้าได้ทนัที

นํ้ายาขดัหยาบ ใช้ขดัรอยกระดาษทราย รุ่น A1+

รหัสสินค้า FPRA1P-32, FPRA1+-250ML

รุ่น  A1+

ปริมาณ (ml) 250 ml , 1 KG

อุปรณ์ทีใ่ช้ร่วม ขนแกะ

ลักษณะงานขัด ใช้ขัดรอยกระดาษทรายหยาบ 

 นํ้ายาขดัหยาบ รุ่น A4

 นํ้ายาขดัหยาบ รุ่น A9

- นํ้ายาขัดหยาบ ขัดเร็ว ใช้ขัดลบรอยขีดข่วน

- ใช้ลบรอยกระดาษทรายเบอร์ 1200 - 3000 

- ใช้คู่กับ ขนแกะ หรือ ฟองนํ้าขัดหยาบ

- ใช้กับเครื่องขัดที่รอบต้ังแต่ 1200 - 1800 รอบ/นาที (rpm)

- หลังใช้งานเสร็จสามารถนําชิ้นงานที่ขัดไปล้างนํ้าได้ทนัที

  เพราะ ไม่มีสวนผสมของนํ้ามัน จึงสามารถล้างออกด้วยนํ้าเปล่า

- สูตรช่วยขจัดรอยด่าง คราบนํ้าบนผิวรถ พร้อมใหค้วามเงา

- ใช้ขัดลบรอยก้นหอย หรือรอยกระดาษทรายเบอร์ 1200 ข้ึนไป 

- ใช้คู่กับขนแกะ หรือ ฟองนํ้าขัดหยาบ

- ใช้กับเครื่องขัด ที่รอบต้ังแต่ 1500 - 1800 รอบ/นาที (rpm)

- หลังใช้งานเสร็จสามารถนําชิ้นงานที่ขัดไปล้างนํ้าได้ทนัที

  เพราะ ไม่มีสวนผสมของนํ้ามนั จึงสามารถล้างออกด้วยนํ้าเปล่า

รหัสสินค้า FPRA4-32

รุ่น  A4

ปริมาณ (ml) 946 ml

รหัสสินค้า FPRA9-1G

รุ่น  A9

ปริมาณ (ml) 3.785 L (Gallon)
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 ลักษณะการใช้งาน

Step 1 การขัดหยาบ

ใช้น้ํายาขัดหยาบ A1+ คู่กับ ขนแกะ หรือฟองนํ้าขัดหยาบ

ขัดรอยกระดาษทรายเบอร์ 1200 ข้ึนไป 

เม็ดสีที่นูนออกมา หรือรอยขีดข่วน

 

ขัดขึ้นลงซ้ายขวา ให้แต่ละรอบสม่ําเสมอ สังเกตจนลบรอย

ได้หมด

Step 3 การขัดชักเงา 

ใช้นํา้ยาขัดเงา A15 คู่กับ ฟองนํ้าสีดํา 

เพียงหยดน้ํายาลงบนฟองนํ้า 

หลังปั่นฟองนํ้าลงบนชิ้นงาน

ผวิของชิ้นงานจะมีความเงาสูง เหมาะกับช้ินงานที่มีสีเข้ม

 Step 1

 Step 3

 Step 2
Step 2 การขัดละเอียด 

ใช้น้ํายาขัดละเอียด A14 คู่กับ ฟองนํ้าสีดํา หรือฟองนํ้าขัด

ละเอียด

ขัดลบรอยขนแมว หรือรอยขนแกะที่เกิดจากการขัดหยาบ

และขัดชักเงา ให้ความเงางามกับช้ินงานไปในตัว
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ลักษณะการใช้งาน (การขดัเคลือบเซรามิค สําหรับศูนย์บริการรถยนต์)

Step 1 การเตรียมผิวรถ

ล้างรถใหส้ะอาดตามขั้นตอนปกติ จากนั้น ขัดเตรียมผิว

ก่อนเคลือบเซรามิค ด้วยนํ้ายา A60 

เพื่อให้ผวิรถเรียบเนียน เงางาม โดยไม่จาํเป็นต้องขจัด

คราบแว็กซ์

*ถ้ารถที่ผา่นการขัดด้วยนํ้ายา A14 / A15 ควรกําจัด

คราบแว็กซ์ด้วยแอลกอฮอล์ 15% หรือนํ้ายาเช็ดกระจก

Step 3 การดูแลหลังการเคลือบเซรามิค

หลังการเคลือบประมาณ 45-60 นาที 

ให้ใช้สเปรย์บาํรุงชั้นเคลือบเซรามิค A68 ฉีดบนผิวรถ

แล้วเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

 Step 1

 Step 3

 Step 2
Step 2 การลงนํ้ายา 

ใช้น้ํายาเคลือบเซรามิค ICE 2 ปี หรือ QUARTZ 4 ปี

แบ่งพื้นที่การเคลือบประมาณ 3 ไม้บรรทัด

เขย่าขวดน้ํายา หยดลงฟองน้ํา 7-8 หยด

ทาลงบนผิวรถ ตามแนวตั้ง แนวนอน สลับกัน

รอ 1-2 นาที หรือสังเกตผิวรถขึ้นเป็นรุ้ง

ให้เช็ดคราบน้ํายาออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์


