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Compușii de polishare  Menzerna sunt prezenți pe 
piață de peste 100 de ani. În 1888 compania a luat fi-
ință în orașul Pforzheim din Germania sub conduce-
rea lui Friedrich Menzer. La vremea respectivă, com-
pușii destinați polishării erau folosiți cu precădere 
în domeniul bijuteriilor. Deși avea dimensiuni reduse 
atunci, compania s‑a dezvoltat în prezent, la nivelul 
unei corporații internaționale. Susținuți de experien-
ța extinsă de‑a lungul unui secol, compania, ajutată 
de tehnologie, pune în practică rețete de top pentru 
a dobândi o calitate superioară a produselor ce do-
resc a satisface chiar și cei mai exigenți clienți. Men-
zerna este perceput ca lider pe piața produselor de 
polishare prin multitudinea de produse oferite pentru 
numeroase domenii. 

Specialiștii companiei Menzerna știu că atât rețe-
ta cât și tehnica de aplicare sunt la fel de importante 
astfel încât produsele lor, distribuite în toată lumea, 
sunt de o calitate deosebită. Accentul pus pe calitatea 
excelentă se traduce în rezultate de excepție pentru 
utilizatori.

Menzerna vă pune la dispoziție un sistem complet 
de compuși de polishare și accesorii pentru elimina-
rea rapidă a imperfecțiunilor, a scurgerilor de lac și a 
semnelor de uzură normală.

Din colaborarea atentă cu producătorii și utiliza-
torii de lacuri și vopsele se dezvoltă noi produse care 
vin în întâmpinarea standardelor ridicate din dome-
niul auto.

Compania testează mereu minerale și aditivi noi 
destinate produselor de polishare. Procedeele ur-
mate nu permit erori, având în vedere că aceste sub-
stanțe trebuie să fie abrazive dar să permită în ace-
lași timp obținerea unui luciu intens. Specialiștii de 
la Menzerna știu cum să echilibreze această balanță. 
Ca dovadă, profesioniștii recunosc valoarea produse-
lor Menzerna – și le preferă.
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Pentru o putere abrazivă maximă. Datorită tehnologiei de ultimă generație cu particu-
le abrazive divizibile acest produs este unul de înaltă performanță. Este produsul ideal 
pentru profesioniștii din detailing și cei din vopsitoria auto. Înlătură urmele lăsate de ma-
teriale abrazive cu duritatea de P1200 și cele de uzură în cel mai scurt timp fără a afecta 
suprafața prelucrată sau a murdări zonele alăturate. 
Duritate/Luciu: 10 / 6
Avantaje: • Grad înalt de agresivitate;

• Înlăturarea extrem de rapidă a 
urmelor lăsate de abraziv;

• Randament ridicat;
• Compuși de polishare premium;
• Fără formare de praf;
• Ușor de utilizat.

Accesorii: Burete dur; Blană de miel.
Tip polishare: rotativă; orbitală.
Volum: 1 l

Polishează într-un singur pas pentru a obține o suprafață lucioasă. Acest compus abra-
ziv inovator, destinat polishării lacurilor din domeniul auto, face impresie bună în orice si-
tuație înlăturând în timp record urmele rezultate din șlefuire. Datorită tehnologiei de po-
lishare de ultimă oră cu particule divizibile se încadrează perfect în categoria de finisare.

Duritate/Luciu: 8 / 8
Avantaje: • Polishează și generează luciu 

într‑un singur pas;
• Economisește timp datorită 

procedurii într‑un singur pas;
• Eficiență maximă;
• Nivel ridicat de luciu.

Accesorii: Burete dur; Blană de miel.
Tip polishare: rotativă; orbitală.
Volum: 1 l

Un polish cu o duritate medie, suprafață finală cu luciu intens și ceară pentru închiderea 
porilor, toate într-un singur produs. Un produs multifuncțional în cea mai bună formă. 
Polishează urmele lăsate de materialele abrazive cu o granulație de P3000, înlătură dâ-
rele și hologramele, oferind o protecție de lungă durată pentru suprafețele lucioase. Su-
prafața se lustruiește ușor, produsul fiind ideal atât pentru începătorii din domeniu cât și 
pentru cei care se ocupă frecvent de polisharea mașinilor de serviciu sau a celor mai uzate.
Duritate/Luciu: 5 / 9
Avantaje: • Procedură de polishare într‑o singură 

etapă: polishare, finisare, ceruire;
• Înlătură zgârieturile de pe 

suprafețe polishate cu P3000;
• Suprafață finală cu un luciu intens și rapid;
• Suprafață catifelată perceptibilă la atingere;
• Fără silicon;
• Suprafață revopsibilă la nevoie.

Accesorii: Burete mediu; Burete fin; Lavetă microfibră.
Tip polishare: P2 rotativă; P3 rotativă/orbitală; P4 orbitală.
Volum: 1 l

SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 Compus abraziv de înaltă performanță

HEAVY CUT COMPOUND 400 Compus abraziv performant

3 IN 1 Polish 3‑în‑1: Șlefuire, Luciu & Ceară
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Polish pentru aplicarea cu un disc de burete, destinat înlăturării rapide a urmelor ră-
mase după șlefuire. Acest compus elimină rapid și eficient zgârieturile, gazările și urme-
le pronunțate de uzură. Are cel mai bun raport calitate‑preț.

Duritate/Luciu: 9 / 3
Avantaje: • Înlăturarea rapidă a urmelor 

rămase după șlefuire;
• Urme uniforme la șlefuire;
• Eficient;
• Fără formare de praf.

Accesorii: Burete dur.
Tip polishare: rotativă; orbitală.
Volum: 1 l

Un produs clasic destinat înlăturării rapide a urmelor rămase după șlefuire. 
O bază solidă pentru un rezultat excelent. Oferă o combinație optimă între înlăturarea 
urmelor rămase după șlefuire și obținerea luciului în cazul lacurilor auto.

Duritate/Luciu: 5 / 7
Avantaje: • Urme uniforme la șlefuire;

• Luciu extraordinar.

Accesorii: Burete dur; Burete mediu; Blană de miel.
Tip polishare: rotativă; orbitală.
Volum: 1 l

Un produs clasic pentru înlăturarea hologramelor și obținerea unui luciu perfect. 
Acest polish standard cu efect de luciu intens este un produs de încredere în lupta împo-
triva urmelor rezultate la polishare, pentru a oferi un luciu final strălucitor.

Duritate/Luciu: 3 / 9
Avantaje: • Granule abrazive fine pentru 

înlăturarea hologramelor;
• Luciu strălucitor.

Accesorii: Burete mediu; Burete fin; Lavetă microfibră.
Tip polishare: rotativă; orbitală; manuală.
Volum: 1 l

HEAVY CUT COMPOUND 1000

MEDIUM CUT POLISH 2500

FINAL FINISH 3000
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Produs de finisare pentru un luciu intens demn de showroom. 
Produs de înaltă calitate cu rezultate excelente ce înlătură urmele rămase după polisha-
re, micro‑zgârieturile și hologramele.

Duritate/Luciu: 2 / 10
Avantaje: • Cele mai fine particule abrazive 

pentru înlăturarea hologramelor;
• Suprafață finală cu luciu de showroom.

Accesorii: Burete mediu; Burete fin; Lavetă microfibră.
Tip polishare: rotativă; orbitală; manuală.
Volum: 1 l

2 în 1: Ceară fără silicon ce oferă un luciu intens. 
Cea mai bună performanță cu rezultate durabile. Înlătură urmele fine și hologramele. În 
plus formează un film protector care împiedică aderarea prafului.

Duritate/Luciu: 2 / 10
Avantaje: • 100% fără silicon, 

suprafața se poate revopsi;
• 2 în 1: Polish pentru luciu intens și ceară 

– ambele într‑un singur produs;
• Suprafață catifelată perceptibilă la atingere;
• Formulă ce respinge apa.

Accesorii: Burete fin; Lavetă microfibră.
Tip polishare: orbitală; manuală.
Volum: 1 l

Ceară tip standard. 
Produce un luciu intens cu o strălucire a suprafeței vopsite.
Creează un strat protector care împiedică aderarea prafului.

Avantaje: • Protecție de bază cu rezultate sigure;
• Procedeu simplu.

Accesorii: Burete fin; Lavetă microfibră.
Tip polishare: rotativă; orbitală; manuală.
Volum: 1 l

SUPER FINISH PLUS 3800

POWER PROTECT ULTRA

SEALING WAX PROTECTION 

FĂRĂ
SILICON
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Spray pentru detailing destinat reîmprospătării luciului. 
Programul de îngrijire pentru toate suprafețele fine cum ar fi: lacul auto, sticla sau meta-
lul. Creează un strat protector cu un luciu intens și dă inclusiv efectul premium hidrofob.

Avantaje: • Protejează și reîmprospătează luciul;
• Extinde rezistența cerii;
• Formulă ce respinge apa;
• Nu lasă urme pe accesoriile din plastic;
• Versatil la aplicare – după spălare sau după polishare;
• Efect antistatic; 
• Fără ceruri sau agenți de încărcare adăugați.

Accesorii: Lavetă microfibră.
Tip polishare: manuală.
Volum: 500 ml

Spray curățare pentru o polishare completă. 
Cel mai bun produs pentru curățarea anterioară a suprafeței și înlesnirea inspectării vi-
zuale a suprafeței ce urmează a fi prelucrată. Înlătură reziduurile de polish, unsoarea și 
agenții contaminanți înainte de ceruire.

Avantaje: • Înlătură toate urmele de reziduuri de polish și unsoare;
• Aplicare simplă datorită capului de pulverizare de calitate;
• Fără decolorări.

Accesorii: Lavetă microfibră.
Tip polishare: manuală.
Volum: 500 ml

Pastă de mătuire pentru pregătirea suprafeței. 
Pune bazele condițiilor cerute, în cadrul procedeelor de revopsire, necesare pentru a 
obține rezultatele așteptate. Produs pe bază de apă – pentru aplicare cu mașina sau ma-
nuală.

Avantaje: • Suprafață uniformă;
• Înlesnește constituirea unei baze pentru aplicarea de vopsea;
• Aplicare ușoară, chiar și pe suprafețele rotunjite.

Accesorii: Abraviz nețesut (abratex); Blană de miel; Burete dur.
Tip polishare: rotativă; manuală.
Volum: 1 l

ENDLESS SHINE

CONTROL CLEANER

LIQUID MATT



Polishare dură Polishare medie Finisare Protecție

UNELTE DE POLISHARE
Rezultate perfecte obținute datorită combinației corecte între bureții de polishare și compusul abraziv. 
Fără uneltele de polishare potrivite rezultatele se lasă așteptate. Bureții noștri de polishare cu diferite grade de 
duritate sunt optimizați pentru utilizarea împreună cu produsele din cadrul programului de polishare Menzerna.
Profesioniștii știu că pentru a ajunge la rezultatele dorite, trebuie să existe o coordonare între bureți, compușii de 
polishare și unelte.
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Utilizare economică, fiabilă și flexibilă.
Rezultate EXTRAORDINARE! 

Programul de polishare Menzerna este conceput ca un sistem flexibil de polishare în 4 pași. 

Încrederea în succes
Produsele standard concepute de specialiști Menzerna 
se regăsesc grupate în patru categorii, ce reprezintă 
pașii destinați a fi urmați în cadru procedurii de polisha-
re – Heavy Cut (Polishare dură), Medium Cut (Polishare 
medie), Finish (Finisare) și Protection (Protecție). Se re-
comandă a folosi produsele menționate pentru a obține 
rezultatele scontate. Siguranța reușitei stă în testările 
repetate prin care trec produsele înainte de a fi integra-
te în diferitele faze ale programului de polishare.
 
Calitate și flexibilitate
Pentru fiecare stadiu de polishare există și o serie de 
produse speciale – menite pentru a răspunde nevoilor 
ivite din ocazii deosebite sau pentru un randament mai 
mare. Toate produsele Menzerna sunt proiectate în așa 
fel încât să poată să fie interschimbabile în cadrul pro-
cedurilor de polishare.

Tehnologie de ultimă oră pentru un randament eficient
Eficiența economică și procedurile rapide se bazează 
pe numeroși ani de experiență și cooperare cu indus-
tria auto și marii producători de vopsele. În acest caz, 
produsele speciale, identificate prin eticheta de culoare 
argintie, își spun cuvântul, iar pașii de polishare multipli 
sunt integrați prin intermediul tehnologiei de ultimă oră. 

Nota bene:
În pliantele oferite de către Menzerna, utiizatorii pot găsi re-
comandări pentru domeniul detailing‑ului auto, finisare și în-
grijire. www.menzerna.de

*  Culorile pot diferi față de cele din imagine fără a afecta performanța produsului.

Blană polishare
Ø 180 mm

Burete dur*
Ø 150 mm

Burete mediu*
Ø 150 mm

Burete fin vălurit*
Ø 160 mm

Lavetă microfibră
Mărime 40×40 cm
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MENZERNA:
Lucrări economice cu 
ajutorul procedurilor 
de polishare 
sistematice

MENZERNA OFERĂ:
• Explicarea procedurilor respectând 

standardele industriale; 
• Sisteme de polishare puternice, versatile și 

sigure ce au la bază tehnologie de ultimă oră;
• Produse într‑un singur pas pentru 

proceduri economice;
• Consilierea utilizatorului cu privire 

la procedurile de polishare;
• Utilizarea economică a materialelor;
• Protecția de lungă durată împotriva intemperiilor; 
• Calitatea suprafeței respectând 

obiective predefinite;
• Menținerea calităților lacului auto; 
• Rezultate veritabile în polishare fără a 

apela la silicon sau agenți de încărcare. 

MENZERNA AJUTĂ LA:
• Înlăturarea zgârieturilor, scurgerilor, 

gazărilor, dungilor și a hologramelor; 
• Finisarea după procedura de „blend‑in“;
• Generarea diferitelor grade de 

luciu, în funcție de opțiuni;
• Reîmprospătarea suprafețelor.

MENZERNA INSPIRĂ:
• Detailer‑ii de autovehicule; 
• Service‑urile auto;
• Service‑urile de motociclete;
• Producătorii de automobile; 
• Entuziaștii auto și colecționarii 

de mașini de epocă.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38 tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550010, Str. Dealului nr. 12C tel./fax: 0269 225 100
Constanța 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664


