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Jednotlivé prostředky,jichž je na trhu velké množství, se od sebe liší  způsobem 
použití, proto je při nákupu potřeba pozorně vybírat. 
 Autokosmetiku pro ošetření lakovaných částí karosérie lze rozdělit do čtyř 
základních skupin : 

1. pro vozidla se starým lakem 
2. pro dlouhodobou konzervaci nových laků 
3. pro rychlé vyleštění 
4. samoleštící šampóny 

 
    Pro starý lak  
I vzhled starého vozu lze výrazně oživit,pokud použijeme správný prostředek 

s označením“na starý lak“. Jde o výrobky určené nejen pro čištění, ale také zároveň 
pro leštění a konzervaci. Abrazivní složky v nichž obsažené odstraňují  mikrovrstvy 
zvětralého laku, čímž se zvýší jeho lesk. Zároveň se tak povrch karosérie zbavuje 
různých nečistot, zbytků koroze, starých vosků, organických částic, asfaltu apod.. 
Přípravky také vyplní a zarovnají drobné nerovnosti a škrábance ve vrstvě laku. 
Vosky a oleje v těchto přípravcích  pak zaručují vodoodpudivost a konzervaci 
karosérie.  

Tyto prostředky pak doporučuji nanášet v tenké vrstvě krouživými pohyby na 
umytý a vysušený vůz. Po krátkém zaschnutí se rozleští měkým(nejlépe flanelovým 
hadříkem). Při práci postupujte vždy tak, aby přípravek před závěrečným 
rozlešťováním nezaschl příliš. 

Pro nový lak  
Zejména nový vůz je dobré alespoň jednou, ale raději dvakrát za rok ošetřit 

konzervačním prostředkem z tvrdých vosků, tzv.politurou. Tento typ přípravků je na 
ochranu proti nepříznivým vlivům počasí, ale je-li nanesen v dostatečné vrstvě,může 
Vám ochránit a zabránit také poškrábáním nového laku kartáči v mycích linkách, do 
nichž bych majitelům nových či čerstvě nalakovaných vozů nedoporučil zajíždět. 
Autopolitury obsahují tvrdé buď přírodní nebo syntetické vosky a oleje a mají 
dlouhodobý konzervační účinek. Vzhledem k tomu, že tyto politury postrádají 
abraziva, hodí se právě k údržbě nových a dobře udržovaných laků. Politury se 
aplikují stejným způsobem jak u starších laků. 

Leštěnky  
Na rychlé ošetření a vyleštění umytých lakovaných ploch lze použít  

leštěnky.Účinky těchto přípravků nepřetrvávají rozhodně tak dlouho jako účinky 
autopolitur a jsou proto vhodné pro automobilisty, kteří mají na pravidelnou údržbu 
svého vozu čas. Leštěnky se používají k oživení starších nátěrů, jimž zvýší lesk. Jsou 
schopny vyrovnat menší rozdíly v odstínech barvy laku na místech po opravách. 
Před rozleštěním se přípravek nechává zasychat jen velmi krátkou chvíli. 



Autošampony  
K odstranění nečistot z povrchu karosérie se používají autošampony 

obsahující obyčejné tenzidy a organická rozpouštědla.Bývají v nich také voskové 
složky zaručující dočasnou konzervaci na zvýšení lakového lesku. Tyto přípravky se 
zpravidla ředí s vodou, a to v koncentraci odpovídající míře zašpinění. Na závěr 
práce je vhodné kapky rozetřít(jelenicí),aby nezaschly a nekazily celkový vzhled 
vozu. 

V případě Vaší potřeby Vám naši  odborní pracovníci poradí a doporučí 
nejvhodnější polituru na Vaše vozidlo s širokého sortimentu našich výrobků. 
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