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CRYSTAL SHINE

AFTER

สเปรยแว็กซเคลือบเงา
เพิ่มความฉ่ำวาวสวยงามสะดุดตาใหสีรถไดงาย ๆ เพียงฉีดแลวเช็ดออก ใชไดทุกครั้ง

หลังลางรถ เพ�อลดการเกาะตัวของน้ำ ฝุนละออง และคราบเขมาไอเสีย ชวยใหลางรถ

ไดงายในครั้งตอ ๆ ไปพรอมปกปองสีรถจากรังสี UV

ชวยใหสีรถดูเงางามฉ่ำวาว ฉ่ำลึก เงาใส ใหสีรถสวยเหมือนใหมอยูเสมอ

เนื้อครีมเขมขน ใชปริมานนอย ประหยัดคุมคา

เช็ดออกงาย มีกลิ่นหอม

สรางชั้นฟลม ปกปองชั้นแลคเกอรจากรังสี UV ยืดอายุสีรถยนต

ผิวรถลื�น ลดการเกาะตัวของฝุนละอองและคราบน้ำ 

ชวยใหลางทำความสะอาดรถไดงายขึ้น

NANO HYBRID POLYMER

German Hybrid-Nano Technology 

BEFORE กอน-หลังใชงาน



ขั้นตอนการใชงาน
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1.
ลางรถใหสะอาดเพ�อปองกันเศษหิน

เศษฝุนไปขูดกับสีรถทำใหเกิดรอย

ขนแมวในขณะที่เราลงน้ำยาเคลือบ

สีรถ เม�อลางเสร็จเช็ดแหงเพ�อทำ

การลงน้ำยาเคลือบสีรถ

2.
เตรียมผาเช็ดพับเอาไว ใหมีขนาด

พอดีมือเพ�อให ใชงานสะดวก

เริ่มใชงานโดยการเขยาขวดน้ำยา

เพ�อใหสวนผสมที่แยกชั้นผสม

รวมเขาดวยกันอีกครั้ง
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3.
เคลือบไปทีละชิ้นสวนของรถ ให

ฉีดน้ำยาลงไปที่ผิวของรถไดเลย

จากนั้นใชผาเช็ดวนไปจนน้ำยา

ทั่วทั้งชิ้น จากกลับผาอีกดาน

เช็ดคราบออก รถจะเงาขึ้นหลัง

จากเช็ดคราบน้ำยาออกหมด

4.
 - หากผาชุมน้ำยาเกินไปจะเช็ด
   คราบออกไดไมดีใหเปลี่ยนผืน
 - น้ำยาเนื้อขนฉีดในปริมานที่พอ
   ดีแคเช็ดแลวรูสึกลื่นก็พอ
 - ไมจำเปนตองออกแรงขัดใช
   การลูบวนใหทั่วก็เพียงพอ

ขอสังเกตุ

การลงน้ำยา

การเตรียมตัว

ทำความสะอาดเศษดิน-ฝุน



AFTER

แชมพูลางรถผสมแว็กซ

ลางและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว

ขจัดคราบสิ่งสกปรก

ไมทำลายชั้นฟลมแว็กซที่เคลือบไว

ใหความเงางามและความลื�นเปนพิเศษ

ปกปองสีรถจากรังสี UV

NANO HYBRID POLYMER

German Hybrid-Nano Technology 

BEFORE

WASH & WAX

ขจัดคราบและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว ไมทำลายชั้นฟลมแว็กซที่เคลือบไว 

ใชงานงายไมทิ้งคราบ ใหความเงางามและความล�นเปนพิเศษ พรอมปกปองสีรถ

จากรังสี UV

กอน-หลังใชงาน



ขั้นตอนการใชงาน
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1.
รอบแรกใหทำการลางดวยน้ำเปลา

เพ�อขจัดเศษดิน เศษฝุน ที่ติดตาม

ตัวรถออก เพ�อปองกันการเช็ดลาง

ไมใหเกิดรอยขนแมว

2.
- สำหรับลางดวยมือ ใหผสมน้ำยา

  2-3 ฝาตอน้ำ 1 ลิตร ใชสายยาง

  ฉีดใสถังเพ�อตีใหฟองขึ้น

- สำหรับการใชกับเคร�องฉีดโฟม

  ผสมในอัตตรา 1:5 สวน เพราะ

  เคร�องฉีดโฟมอาศัยแรงดันน้ำ

  เม�อน้ำยาถูกฉีดจะเจอจางลง

3.
บีบโฟมที่ไดจากการชุบฟองน้ำลง

ไปที่ตัวรถ แลวลูบคราบสกปรก

ออก ไมตองออกแรงมากเกินไป

จะทำใหเกิดรอยขนแมวไดงาย

เม�อเสร็จแลวลางน้ำเช็ดใหเรียบ

รอย รถจะเงาสวยทันที

4.
 - ควรลางรถในที่รม
 - รอใหตัวบอดี้เย็นเสียกอน
   เพื่อไมใหน้ำยาแหงติดรถ
 - ออกแรงเฉพาะจุดที่เปนยางไม
   หรือมูลนก ที่แหงติดผิวจาก
   การโดนแดดเผา

ขอสังเกตุ

การเช็ดลาง

ผสมน้ำยา เขยาขวดกอนใช

ลางน้ำเปลาขจัดเศษดิน
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LEATHER CONDITIONER

AFTER

น้ำยาดูแลเบาะและเคร�องหนัง สำหรับการบำรุงรักษาผิวของเบาะ คอนโซลหนารถ 

พวงมาลัยหรือเคร�องหนัง ปองกันการแหงกรอบแตก เน�องมาจากแสงแดดและความ

รอน ใหความชุมชื้น มีกลิ่นหอม ทำใหเบาะและคอนโซล มีความนุมสะอาดผิววัสดุ

จึงดูใหมตลอด

ทำความสะอาด ใหความชุมชื้น มีความเงางามเหมือนใหมอยูเสมอ

โพลีเมอร แว็กซ สกัดจากคารนูบา ปาลม ธรรมชาติ ปลอดภัยตอการใชงาน

ใชไดกับวัสดุ หนังแท หนังเทียม ไวนิล พลาสติก

ติดทนนาน ไมทิ้งคราบมัน ไมเหนียวเหนอะ ลดการเกาะตัวของฝุนละออง

ปองกันการแหงซีด กรอบแตก จากรังสี UV

กลิ่นหอมสดชื�น ไมเกิดกลิ่นระคายเคืองเมื�อโดนแดด

NANO HYBRID POLYMER

German Hybrid-Nano Technology 

BEFORE

น้ำยาเคลือบเบาะหนัง

กอน-หลังใชงาน



ขั้นตอนการใชงาน
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1.
ปดเศษดิน เศษขนม ดูดฝุนที่อยู

ตามซอกมุมออก เพ�อไมใหน้ำยา

ลงไปเคลือบทับหรือพาเอาเศษดิน

คม ๆ บาดกับผิวของเบาะ 

2.
- การทำความสะอาดเราจะใชผา

  ไมโครไฟเบอร เพ�อใหซับคราบ

  สกปรกออกมาได

- การเคลือบผิวใชฟองน้ำเช็ดเบาะ

  เพ�อการเคลือบทับผิว ไมพาเศษ

  ฝุนไปบาดกับผิวเบาะ

3.
สามารถฉีดน้ำยาโดยตรง หรือฉีด

ลงไปที่ผาหรือฟองน้ำ จากน้ำลูบ

ใหทั่ว การทำความสะอาดใหออก

แรงเช็ดมากขึ้นคราบฝงลึกจะติด

กับผาไมโครไฟเบอรออกมา

ทำใหเบาะดูใหมและชวยปองกัน

รังสียูวี

4.
 - การลงน้ำยาเคลือบเบาะอยาง
   สม่ำเสมอทำใหทำความสะอาด
   ไดงายและหนังไมกรอบแตก
 - น้ำยาใชสวนผสมสกัดจาก
   ธรรมชาติ ปลอดภัย เหมาะสม
   สำหรับใชงานในหองโดยสาร

ขอสังเกตุ

การลงน้ำยา

การเตรียมตัว เขยาขวด

ทำความสะอาดเศษดิน-ฝุน
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น้ำยาเคลือบยางดำ
เคลือบยางใหดำเขมเหมือนยางใหม ดูเปนธรรมชาติ แหงเร็วไมเหนียวเหนอะหนะ 

ลดการเกาะตัวของฝุนละอองและคราบน้ำ ปราศจากสารกัดยางและพลาสติก ติดแน�น

คงทนไมดีดกระเด็นใสตัวถังรถขณะวิ่ง ปกปองยางจากรังสี UV ชวยยืดอายุยาง

ใหดูสวยงามอยูเสมอ

ชวยใหยางดำเงางามเหมือนใหมอยางเปนธรรมชาติอยูเสมอ

ปกปองหนายาง จากความชื้นและรังสี UV

กันน้ำ 100% ไมมันเยิ้ม ไมทิ้งคราบ แหงทันทีหลังเคลือบยางเสร็จ

ยืดอายุแกมยาง ไมใหแหงกรอบ ปราศจากสารกัดยางและพลาสติก

ใชไดทั้งกับยาง และ ชิ้นสวนพลาสติก

NANO HYBRID POLYMER

German Hybrid-Nano Technology 

BEFORE

TIRE CONDITIONER

AFTER

กอน-หลังใชงาน



ขั้นตอนการใชงาน
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1.
ลางแกมยางใหสะอาดเพ�อใหน้ำยา

ติดกับแกมยางไดทนขึ้น

2.
ใชฟองน้ำทายางหรือฟองน้ำกลม

ก็ได ฉีดน้ำยาลงบนฟองน้ำ 2-3

ครั้งตอลอก็เพียงพอ 

3.
วนน้ำยาจนทั่วแกมยาง หากดูวา

น้ำยามากเกินใหเช็ดซ้ำไปเร�อย ๆ

ฟองน้ำจะซับน้ำยาสวนเกินออก

ทำยางดำสวยเปนธรรมชาติ

4.
 - น้ำยาใชเวลาแหงตัว 5-10 นาที
 - น้ำยาไมมีสารกัดใหแกมยางเสื่อม 
 - นอกจากทำใหแกมยางดำสวย
   แลวชวยปองกันรังสียูวี ทำให
   ยางไมซีดขาว

ขอสังเกต

การลงน้ำยา

การเตรียมตัว เขยาขวด

ทำความสะอาดเศษดิน-ฝุน
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เกี่ยวกับ " WOW วาว "

พัฒนาสูตรจากผลิตภัณฑ สำหรับมืออาชีพ เพ�อทุกคนที่รักการดูแล

KOMAK (โคแมค) ไดเริ่มคิดคนและผลิตขึ้นมาตั้งแตป 2543 

เปนสินคากลุมผลิตภัณฑซอมสีและตัวถังรถยนต โดยมีสินคาหลัก

คือกลุมน้ำยาขัดเคลือบสีรถยนต และอุปกรณซอมสีตัวถังรถยนต 

จนถึงปจจุบัน 

KOMAK (โคแมค) ไดพัฒนาผลิตภัณฑดูแลยรถยนต WOW (วาว) 

เพ�อตอบสนองความตองการของลูกคาที่รักจะใชชีวิตและใสใจ

ในรายละเอียดมากขึ้น ทำใหการดูแลรักษารถยนตรเปนเร�องที่ใกลตัว 

ผลิตภัณฑดูแลรถยนต WOW (วาว) มีผลิตภัณฑครอบคลุมในการ

ดูแลรถทั้งภายนอกและภายใน เนนการใชงานที่สะดวก ทำไดเอง 

ใชเวลาไมนาน และใหความเงางามเปรียบเหมือนรถใหมในทุก ๆ วัน 

เพ�อใหคุณสนุกสนานไปกับการดูแลรถ และใชชีวิตไดอยางเต็มที่ 
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