
AutoRevive to produkt otwierający drzwi detailingu każdemu miłośnikowi motoryzacji, który 
chciałby nałożyć powłokę. G-Activ AutoRevive to formuła oparta na motto:  „Każdy może nało-
żyć powłokę”. Jest to jednoetapowe rozwiązanie zapewniające doskonałą hydrofobowość, połysk, 
gładkość, a także zabezpiecza przed plamami. Nie trzeba być profesjonalistą, aby uzyskać profe-
sjonalny efekt końcowy. AutoRevive ma kilka metod aplikacji bez ryzyka uszkodzenia powierzchni 
lakierowanych. Można aplikować metodami: na mokro (aplikacja na mokry lakier) oraz na sucho. 
Produkt AutoRevive posiada właściwości szybkiego utwardzania, a więc natychmiast po aplikacji sa-
mochód można spłukać wodą, aby uwidocznić efekt hydrofobizacji czyli tzw. kropelkowania. Wszy-
scy entuzjaści samochodów mogą teraz powłokować swój ukochany pojazd w dowolnym momencie  
a warstwowanie tylko polepszy efekty!

AutoRevive

Zastosowanie:
AutoRevive to produkt przeznaczony do zabezpieczenia wszyst-
kich powierzchni lakierowanych (tj. samochodów, skuterów, 
motocykli, jachtów, samolotów) chroniący przed warunkami at-
mosferycznymi takimi jak promieniowanie UV, kwaśne deszcze, 
oksydacja lakieru i innymi szkodliwymi czynnikami, nadając mu 
lśniące wykończenie, hydrofobowość oraz głębie koloru. Szyb-
ki czas utwardzania to absolutna zaleta tego produktu. Detailing 
jeszcze nigdy był tak łatwy!

Oczyść powierzchnię 
z pyłu, wosku, brudu, 

oleju, wody itp.

Spryskaj AutoRevive 
równomiernie na 

powierzchni.

Wyrównaj powłokę 
za pomocą ręcznika 

z mikrofibry.

Odczekaj 
1 minutę.

Delikatnie wypoleruj 
za pomocą 
mikrofibry.

Poleruj delikatnie 
do suchości.

Odczekaj 5 minut 
dla uzyskania 

najlepszego efektu 
hydrofobizacji.

Hydrofobowość
W czasach powłok ceramicznych wszyscy chcemy mieć efekt kro-
pelek na karoserii, a Tevo na kropelkach zna się jak nikt inny. Efekt 
hydrofobowości jest tutaj spektakularny i cieszy oko użytkownika 
pojazdu na długo.

Rodzaj powierzchni aplikacji: powierzchnie lakierowane
Opakowanie: 300 ml butelka z rozpylaczem

Trwałość: do 1 miesiąca / 5 myć
Wydajność: 60-100 ml na auto

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy 
Wytrzymałość temperaturowa: 120°C 

Zapach: łagodny 
pH: 5-7 

Kolor: transparentny różowy
Czas utwardzania: natychmiastowy 

Temperatura przechowywania: +5°C do +30°C 
Temperatura stosowania: +5°C do +35°C 

Twardość: twardość ołówka w skali HB 

Specyfikacja:

Sposób użycia:
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kiedy detailing 
staje się łatwy

Dystrybutor:
SNB GDAŃSK 
ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk 
tel.: +48690421321; 575868939
email: tevopoland@gmail.com



tevocrations.com.pl

Wychodząc na przeciw potrze-
bom naszych klientów, Tevo 
Creations stworzyło linie pro-
duktów, charakteryzującą się 
wyjątkowo prostą aplikacją da-
jącą natychmiastowe efekty hy-
drofobowe! To powłoki w sprayu 
do niemal każdej powierzchni.

G-Activ  




