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Od profesionálu pro profesionály – 
v pouhých 5 krocích k vynikajícímu výsledku
leštení s radou leštenek RX.

RX je synonymem inovativní a nekompromisně špičkové kvality, kterou značka RIWAX jako
vedoucí švýcarský výrobce přípravků pro péči o auta přináší již řadu let. Přitom klademe 
vysoké nároky na ekologičnost produktů a trvale udržitelný rozvoj naší firmy.

Nebojte se pracovat s těmi nejlepšími – RIWAX-Chemie AG.

RX 02 – COMPOUND 2 IN 1

Středně silná brusná politura pro efektivní odstraňování odolných
škrábanců a nánosů zažraných do povrchu nebo pro závěrečné vy-
leštění po mokrém nabroušení od zrnitosti P1500. Odstraňuje vadná
místa na čerstvých opravných lacích a vytvrzených krycích lacích. U
tmavých vozidel se doporučuje doleštění za použití přípravku RX 06.

 Hodí se pro ošetřování nových i použitých vozidel.
 Lze použít jak pro strojové leštění, tak pro ruční aplikaci 

s lešticími utěrkami.

Volitelná aplikace

 Před každým krokem: RX 20 + Clean Clay Cloth nebo Clean Clay
 Po každém kroku: RX 20

RX
02

RX 04 – COMPOUND FINE

Jemná brusná politura pro efektivní odstraňování škrábanců a usa-
zenin zažraných do povrchu nebo pro závěrečné vyleštění po mokrém
nabroušení od zrnitosti P2000 (s kůží do hodnoty 1500). Odstraňuje
vadná místa na čerstvých opravných lacích a vytvrzených krycích la-
cích. Hodí se rovněž na plexisklo a akrylátové sklo. U tmavých vozidel
se doporučuje doleštění za použití přípravků RX 06 nebo RX 08.

 Hodí se pro ošetřování nových i použitých vozidel.
 Lze použít jak pro strojové leštění, tak pro ruční aplikaci 

s lešticími utěrkami.

Volitelná aplikace

 Před každým krokem: RX 20 + Clean Clay Cloth nebo Clean Clay
 Po každém kroku: RX 20

RX
04
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Postup aplikace prípravku RX

Po předbroušení laku je nutné 
provést veškeré pracovní kroky:

  Leštění
  Leštění do vysokého lesku
  Voskování / uzavření povrchu
  Setření

Stav laku

Světlý nebo tmavý lak

Nový nebo velmi dobře zachovalý

Jemné škrábance, hologramy, 
nedostatečně hluboký lesk

Extrémně zvětralé laky, hluboké
škrábance, matné / vybledlé 
povrchy, narušená místa
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RX 20 
SPRAY FINISH
01406-05 Classic
01412-05 Cherry

WET SANDPAPER
05586: P1500
05587: P2000
05588: P2500

SANDING DISCS 
P1500 / 75mm
05596

TRIZACT
P3000 / 75mm
05590

CLEAN CLAY
CLOTH
05602

CLEAN CLAY 
PAD
05569

CLEAN CLAY
05594

SANDING PADS
VELCRO                
05580: P2000
05581: P2500       
05582: P3000

SANDING DISCS 
P1500 / 150mm
05597

TRIZACT
P3000 / 150mm
05591

RX 02 
COMPOUND 2in1   
01402-1

DUAL ACTION 
POLISHER            
05713

RX 10 
HARD WAX          
01405-1

SANDPAPER 
SUPPORT              
05589

ORBITAL 
POLISHER 75mm
Pneumatic
05705

HAND SANDING
BLOCK VELCRO
05585

POLISHER 
PROFESSIONAL
05509

DUAL ACTION 
POLISHER            
05713

POLISHING
SPONGE
White (medium)   
11571-M

POLISHER 
PROFESSIONAL
05509

RX 06
POLISH 2in1         
01403-1

POLISHING
SPONGE
Black (soft)
05551

ORBITAL 
POLISHER 150mm
Pneumatic
05700

ORBITAL 
POLISHER 150mm
Pneumatic
05700

RX 08
STAR FINISH
01404-1
                            

POLISHING SPONGE
Blue (rough)
11570-M

LAMBSKIN
M / 165mm
11576-M

ORBITAL 
POLISHER 150mm
Pneumatic
05700

POLISHING
SPONGE
Black (soft)
05551

MICROFIBRE
COVER 
Towelling
175mm
11575

RX 04
COMPOUND FINE
01400-1

CONIC SPONGE
11573



RX 10 – HARD WAX

Dlouhodobá konzervace s hlubokým leskem. Tato ochrana vydrží řadu
měsíců. Nepoškozuje plastové povrchy.

 Hodí se pro ošetřování nových i použitých vozidel.
 Lze použít jak pro strojové leštění, tak pro ruční aplikaci 

s lešticími utěrkami.

Volitelná aplikace

 Před každým krokem: RX 20 + Clean Clay Cloth nebo Clean Clay
 Po každém kroku: RX 20

RX
10

RX 06 – POLISH 2 IN 1

Leštěnka pro vysoký lesk, která slouží ke snadnému odstranění
drobných škrábanců (např. po použití myčky aut) na všech lako-
vaných površích. Hodí se rovněž na plexisklo a akrylátové sklo.

 Nevznikají hologramy.
 Hodí se pro ošetřování nových i použitých vozidel.
 Lze použít jak pro strojové leštění, tak pro ruční aplikaci 

s lešticími utěrkami.

Volitelná aplikace

 Před každým krokem: RX 20 + Clean Clay Cloth nebo Clean Clay
 Po každém kroku: RX 20

RX
06

RX 08 – STAR FINISH

Šetrná péče a účinná ochrana pro všechny druhy povrchů. Tento kon-
zervační voskový přípravek typu 2 v 1 je ideální k odstraňování velmi
jemných škrábanců a zároveň pro ochranu a konzervaci lakovaných
povrchů. Dodává povrchu zářivý lesk a vytváří dlouhotrvající ochran-
nou vrstvu. Hodí se rovněž na plexisklo a akrylátové sklo.

 Nevznikají hologramy.
 Hodí se pro ošetřování nových i použitých vozidel.
 Lze použít jak pro strojové leštění, tak pro ruční aplikaci 

s lešticími utěrkami.

Volitelná aplikace

 Před každým krokem: RX 20 + Clean Clay Cloth nebo Clean Clay
 Po každém kroku: RX 20

RX
08

Všechny produkty jsou k dostání v e-shopu firmy RIWAX na adrese
www.riwax.ch.


