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Ürün Karşılaştırma Tablosu

PARLAKLIKAŞINDIRICILIK KURU
KULLANIM

SULU
KULLANIM

MAKİNE İLE

G3 EXTRA

G3 PREMIUM

G6

G3 FINE

G360 FINISH WAX

G3 GLAZE

EL İLE

G3 KUTU

G3 SIVI

G3 WAX

Ürünler

UNIVERSAL

G360 PASTA





Özellikleri
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G360 Super Fast Compound
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NASIL UYGULANIR?

AMBALAJ BİLGİSİ

1 KG

Sıvı Pasta

Makine ile uygulanır
Yeni ve eski boyalı yüzeylerde kullanılabilir
Agresif yapısıyla hızlı sonuç almanızı sağlar
P3000 zımparaya ihtiyaç duyulmaz
P1500 zımpara çiziklerini hızlıca giderir
Zaman ve para tasarrufu sağlar
Mükemmel parlaklık
Dolgu maddesi ve silikon içermez
Su bazlıdır

G360 Süper Hızlı Pasta, G Mop Süper Aşındırıcı Ped ile kullanıldığında zor yüzeylerde kısa 
sürede hızlı ve kusursuz sonuç elde etmenizi sağlar. Agresif aşındırıcı partiküller içeren formülü 
ile P3000 zımparaya ihtiyaç duymadan P1500 zımpara çiziklerini giderir. Sadece hızlı sonuç
değil ayrıca mükemmel bir yüzey elde edilir. 

Kullanmadan
önce çalkalayın

Az miktarda
kullanın

Az miktarda
kullanın

G MOP Süper Aşındırıcı
Ped ile uygulayın

G MOP esnek sarı
pasta süngeri ile 

uygulayın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

Koyu Renkli Yüzeyler İçin
Opsiyonel Aşama

P3000



G360 Super Fast Finish

2

G360 Süper Hızlı Wax, özellikle koyu renkli araçlar için önerilen bir üründür. 
G Mop Esnek Siyah Cila süngeri ile yüzeydeki mikro çizik ve harelerin 

giderilmesinde kullanılır. Araç yüzeyine derinlik katar, kusursuz ve kalıcı bir 
parlaklık elde etmenizi sağlar.

Özellikleri

NASIL UYGULANIR?

AMBALAJ BİLGİSİ

1 L

Makine ile uygulanır
Koyu renkli yüzeyler için ideal çözüm sağlar

Yüzeydeki mikro çizikleri ve küçük kusurları giderir
Kolay uygulanır ve silinir

Silikonsuzdur
Su bazlıdır

Hare Giderici Cila

Kullanmadan
önce çalkalayın

Az miktarda
kullanın
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Bez ile uygulayınG MOP Esnek
Cila Süngeri
ile uygulayın



G3 Premium Abrasive Compound
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G3 Premium Abrasive Compound Sıvı Pasta, tüm modern boya sistemlerinde kullanılabilen, 
P1500 ve daha ince zımpara çiziklerini yüzeyden giderir, hare bırakmaz ve sağladığı yüksek 
parlaklık sayeyinde mükemmel bir yüzey bırakır. Az miktarda ürün ile kısa zamanda daha iyi 
bir sonuç almanızı sağlar. Uygulama sırasında, yüzeyde bıraktığı transparan film ile 
operatörün çalıştığı yüzeyi daha kolay ayırt etmesine kolaylık sağlar. Yeni boyalı yüzeylerde 
kullanılabilir.

Özellikleri
Uzun ömürlü koruma sağlar
Yeni boyalı yüzeylerde kolay uygulanabilir
Lekelenme veya bulanıklık yaratmaz
Güçlü kesicilik özelliğine sahiptir
Dolgu maddesi içermez
Kolay silinebilir
Su bazlıdır

Kullanmadan
önce çalkalayın

Az miktarda
kullanın

2. kademede 
tekrar az miktarda

kullanın

Pasta süngeri
veya pasta keçesi 

ile uygulayın

2. kademeyi 
cila süngeri ile 

uygulayın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

NASIL UYGULANIR?

1
Stage 1

CUT

2
Stage 1
FINISH

Sıvı Pasta

AMBALAJ BİLGİSİ

1 KG

1
Stage 1:
CUT

2
Stage 1:
FINISH

En iyi
sonucu
elde
edebilmeniz
için

İkinci kat uygulanmaya ihtiyaç duyulursa 
Farecla G-Mop Siyah Cila Süngeri kullanılmalıdır.

İlk kat uygulanırken, Farecla G-Mop Sarı Pasta Süngeri 
veya Farecla G-Mop Pasta Keçesi kullanılmalıdır.



1
Stage 1

CUT

Özellikleri
Kuru sistemdir. ( Susuz kullanılır ) 

Sıçratma yapmaz, plastik aksamlarda iz bırakmaz
Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir

Oksitlenmiş veya canlılığını kaybetmiş yüzeyleri yeniler ve canlandırır
P1500 ve daha ince çizikleri giderir, yüksek parlaklık sağlar

Orjinal boyalı yüzeyler için idealdir
Farecla Yün Keçe veya Sünger pedleri ile yüksek performans sağlar

Su bazlıdır

Farecla G3 Extra Sıvı Pasta, su bazlı formülü ile yüksek performans alabileceğiniz bir üründür. 
P1500 ve daha ince zımpara çiziklerini, yüzey kusurlarını giderir ve yüksek parlaklık sağlar. Yeni 

boyalı yüzeylerde kullanılabilir.
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G3 Extra Abrasive Compound

Kullanmadan
önce çalkalayın

Az miktarda
kullanın

Pasta süngeri
veya pasta keçesi 

ile uygulayın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

NASIL UYGULANIR?

AMBALAJ BİLGİSİ

1 L

Sıvı Pasta



G3 Regular Grade Paste Compound
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Farecla Regular Grade Pasta, OEM boyaları ve onarılmış parçalar üzerinde 
kullanılabilir. İçeriğindeki güçlü partiküller sayesinde HS (High Solids) boyalı 
yüzeylerde kullanılabilir. Koyu renkli yüzeylerde G3 Fine ince pasta ile 
kullanılması halinde kılcal çizikleri yok eder ve yüksek parlaklık sağlar.  

Özellikleri

1
Stage 1

CUT

NASIL UYGULANIR?

Yüzeyi
hafif nemlendirin

Az miktarda
kullanın

Pasta süngeri 
kullanın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

AMBALAJ BİLGİSİ

250 Gr  -  400 Gr  -   1 KG

P1500 ve daha ince çizikleri hızlıca giderir 
Dolgu maddesi içermez
Koyu renkli yüzeylerde G3 Fine ince pasta ile   
kullanıldığında mükemmel parlaklık sağlar
Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir
Elle veya makine ile uygulanabilir
MS veya HS boya sistemleri için uygundur
Su bazlıdır

Kutu Pasta



Özellikleri

Makine ile kullanılır 
 Kılcal çizikleri giderir

Oksitlenmiş ve canlılığını kaybetmiş yüzeyleri yeniler
Sıçratma ve tozlanma yapmaz 

Kolay silinebilir
Su bazlıdır

Silikonsuzdur 

G3 Fine İnce Pasta, koyu renkli araçlarda kılcal çizikleri yok eder, üstün parlaklık 
sağlar ve hareleri giderir. G-Mop Siyah Cila süngeri ile extra parlaklık ve 

optimum performans sağlar.
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G3 Fine Finishing Compound2
Stage 2
FINISH

Kullanmadan
önce çalkalayın

Az miktarda
kullanın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

Siyah cila süngeri 
kullanın

NASIL UYGULANIR?

AMBALAJ BİLGİSİ

 1 KG

İnce Pasta



Özellikleri
Makine ile uygulanır. ( El ile uygulanması önerilmez ) 
Hızlı sonuç ve uzun ömürlü yüzey parlaklığı sağlar
Az miktarda kullanım ile ekonomik bir üründür
Tüm boya sistemleri (MS & HS) için kullanılabilir
Kolay silinebilir
Su bazlıdır
Silikonsuzdur

AMBALAJ BİLGİSİ

1 L

Kullanmadan
önce çalkalayın

Az miktarda
kullanın

Siyah cila süngeri
ile uygulayın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

NASIL UYGULANIR?

* Yüzeyde kurumasına izin vermeyin!

Hare Giderici Cila

3
Stage 3
PROTECT

G3 Glaze Gloss Enhancer

G3 Glaze Gloss Enhancer ürünü hare giderici olarak tasarlanmıştır. Suya ve diğer 
dış etkenlere karşı uzun ömürlü bir kaplama oluşturur ve parlaklık sağlar. Farecla 
G-Mop Siyah Cila Süngeri ile birlikte kullanılması önerilir.
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Özellikleri
Üstün parlaklık sağlar

Yüzeyde uzun süre koruyuculuk sağlar
Kolay silinebilir

Elle veya makine ile kullanılabilir
Su bazlıdır

Silikonsuzdur

G3 Wax Premium Liquid Protection, özel olarak üretilmiş olan polish ürünüdür. 
Kolay ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştırır, yüzeyde mükemmel bir parlaklık ve 

koruma sağlar. Yüzeydeki koruyuculuğunu kalıcılığını korur.

8

G3 Wax Premium Liquid Protection
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Kullanmadan
önce çalkalayın

Az miktarda
kullanın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

Kurumasını
bekleyin

Bez ile uygulayın

NASIL UYGULANIR?

AMBALAJ BİLGİSİ

1 L   -   250 ml 

Cila

3
Stage 3
PROTECT



Özellikleri
Kullanımı kolaydır ve hızlıca yüksek parlaklık sağlar
Tüm boya sistemleri üzerine ve kauçuk, plastik, krom 
aksamlarda kullanılabilir
Önceden yapılmış olan pasta veya cilanın etkisini azaltmaz
El ile uygulanır
Su bazlıdır
Silikon içerir

Çalkalayın ve
spreye doldurun

Yüzeye az miktarda 
püskürtün

Temiz ve kuru bir
mikrofiber bez ile

yüzeyi silin

NASIL UYGULANIR?

3
Stage 3
PROTECT

AMBALAJ BİLGİSİ

3.78 L

G3 Detailer Likit Sprey Wax, sprey ile uygulanan, yüzeyde koruma ve parlaklık 
sağlayan “Hızlı Cila” olarak adlandırılan bir üründür. Yüzeydeki hafif kir, toz ve 
kalıntıları temizler ve yüksek parlaklık sağlar. G3 Wax uygulandıktan sonra 
kullanıldığında daha uzun ömürlü bir koruma sağlar.

G3 Detailer Liquid Spray Wax 
Hızlı Cila
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Su ile maksimum performans
Makine veya elle uygulanabilir

P1500 ve üzeri zımpara çiziklerini giderir
Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir

Dolgu maddesi içermez
MS & HS boya sistemleri için uygundur

Su bazlıdır

Özellikleri

G3 Liquid Compound1
Stage 1

CUT

Sıvı Pasta

G3 sıvı pasta, hızlı aşındırma özelliği ile yüzey kusurlarını hızlıca tek 
aşamada giderir ve parlak bir yüzey sağlar.  Uygulama öncesi aplikatörün 

az miktarda su ile nemlendirilmesi durumunda sıçratma yapmaz ve 
maksimum performans alınmasını sağlar. 

Kullanmadan
önce çalkalayın

Ürünü yüzeye 
yedirdikten 

sonra uygulayın.
Uygulamaya

başlamadan önce
süngeri hafif
nemlendirin.

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

Az miktarda
kullanın

NASIL UYGULANIR?

AMBALAJ BİLGİSİ

500 ML   -   1 L - Galon(3.78L)



Özellikleri
Hızlı sonuç almak için idealdir
Kuru sistemdir. (Susuz kullanılır)
P1500 ve üzeri zımpara çiziklerini giderir
Eski boyalı yüzeyler için idealdir
Dolgu maddesi içermez
Makine ile kullanılır
Su bazlıdır
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G6 Rapid Liquid Compound
G

6
 R

a
p

id
 L

iq
ui

d
 C

o
m

p
o

un
d

G6 Rapid Advanced Liquid Sıvı Pasta, kuru sistem olarak tüm modern boya 
sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. P1500 zımpara çiziklerini giderir, kısa 
sürede kusursuz ve parlak bir yüzey elde edilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

1 L 

NASIL UYGULANIR?

Kullanmadan
önce çalkalayın

Yüzeye yedirdikten 
sonra uygulayın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

Az miktarda
kullanın

1
Stage 1

CUT

Sıvı Pasta



Universal Rubbing Compound
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Genel kullanım için tasarlanmış olan ekonomik bir üründür. 
Elle veya makine ile uygulanabilir.

Özellikleri
P1500 ve daha ince çizikleri giderir
Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir

Dolgu maddesi içermez
Elle veya makine ile uygulanabilir

Su bazlıdır

NASIL UYGULANIR?

AMBALAJ BİLGİSİ

200 Gr   -   1 KG

Az miktarda
kullanın

Pasta Süngeri veya 
keçe kullanın

Uygulama sonrası
yüzeyi silin

1
Stage 1

CUT

Kutu Pasta







Özellikleri
Esnek yapısıyla zor yüzeylerde mükemmel sonuç
Kapalı hücreli yapısıyla minimum sıçratma
Suyla kullanılan ürünler için uygundur
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G MOP Flexible Yellow Compounding Foam
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G MOP Esnek Sarı Pasta Süngeri, kapalı hücreli yapısı ile minimum sıçratma 
özelliğinin yanı sıra esnek yapısıyla girinti ve çıkıntılı yüzeylerde kolay kullanım 
sağlar. Sulu kullanılan ürünler için uygundur.

NASIL UYGULANIR?

Pasta Süngeri

Uygulama sonrası
süngeri temizleyin

(Farecla Aplikatör 
Fırçası ile önerilir)

 Esnek Pasta
Makinesi Tabanı

kullanın

YENİ

EBAT BİLGİSİ

6” ( 150mm)- GMC624 

Kavisli yüzeyler için 
esnek yapıdadır



G MOP Super High Cut Pad
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G Mop Süper Aşındırıcı Ped, uzman mühendisler ve son teknoloji yardımıyla 
üretilen, G360 Süper Pasta ile mükemmel sonuç almanızı sağlayan bir 

aplikatördür. Yüzeye daha az baskı ile maksimum performansı alabileceğiniz, 
dayanıklı yapısı ile uzun süre kullanabileceğiniz bir üründür. (Her kullanım sonrası 

Farecla Aplikatör Temizleme Fırçası ile temizlenmesi önerilir)

Özellikleri
Süper hızlı aşındırıcılık

Yüzeye minimum baskı ile mükemmel sonuç
Uzun ömürlü kullanım

Esnek yapısı ile her yüzeye uygundur

NASIL UYGULANIR?

Aşındırıcı Ped

Düşük açı
ile kullanın

Fazla bastırmadan
uygulayın

Geniş açıda
kullanmayın

YENİ

EBAT BİLGİSİ

6” ( 150mm)- GMC650 

Uygulama sonrası
pedi temizleyin

(Farecla Aplikatör 
Fırçası ile önerilir)



Özellikleri
Profesyonel parlaklık 
Açık hücreli yapısıyla düşük çalışma sıcaklığı
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G MOP Flexible Black Finishing Foam
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G MOP Esnek Siyah Cila Süngeri, açık hücreli yapısıyla yüzey sıcaklığını minimum 
seviyede tutmanızı ve cilaların yüksek parlaklıkta profesyonel bir görünümde 
kalmasını sağlar. Esnek yapısıyla girintili yüzeylere uygundur.

NASIL UYGULANIR?

Cila Süngeri

Uygulama sonrası

süngeri temizleyin

(Farecla Aplikatör 

Fırçası ile önerilir)

 Esnek Pasta

Makinesi Tabanı

kullanın

Kavisli yüzeyler için 

esnek yapıdadır

YENİ

EBAT BİLGİSİ

6” ( 150mm)- GMF624 



G Mop Cırtlı Sarı Pasta Süngeri
 

Kapalı hücre yapısı sayesinde suyla kullanıldığında sıçratma yapmaz. 
Mükemmel kesim gücü ve parlaklık için idealdir.

G Mop Cırtlı Beyaz Pasta Süngeri

Islak kullanılan ürünler için üstün performans alınması için özel olarak üretilmiştir. 
Kapalı hücre yapısına sahiptir, suyla kullanıldığında sıçratma yapmaz. Mükemmel 
kesim gücü ve parlaklık için idealdir.

G Mop Pasta Keçesi
 
 

%100 doğal bir üründür. Zor yüzeylerde hızlı sonuç almanızı sağlar.

G Mop Standart - Sabit Başlıklı Sünger

6”(150mm)- GMC612 

8”(200mm)- GMC812

6”(150mm)- GMC606

6”(150mm)- GML601 

8”(200mm)-  GML801

6”(150mm)- SGM-CF-STD
(Beyaz) 

6”(150mm)- SGM-PF
(Siyah) 

Üstün kalitesi ile uzun ömürlü performans sağlar. Kullanılacak yüzeye göre 
2 farklı seçenek bulunmaktadır. 

            Beyaz : Sert                        Siyah: Yumuşak 
(Pasta Süngeri) 

 G Mop Aplikatörler
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(Cila ve Hare Giderici)

Ebatlar 
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G Mop Aplikatörler
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G Mop Post Keçe

4 katlı ve % 100 yünden üretilmiş bir üründür. Diğer ürünlere göre yüksek kesim 
gücüne sahiptir. 

G Mop Cırtlı Siyah Cila Süngeri

Çalışma sırasında yüzey sıcaklığını düşürmek ve hava akışı sağlamak için 
geliştirilmiş açık hücreli bir yapıya sahiptir. Yüksek parlaklık ve mükemmel bir yüzey 
elde etmeyi sağlayan yumuşak bir süngerdir.

8”(200mm) - GMW801  

6”(150mm)- GMF601 

8”(200mm)- GMF801 

6”(125mm)-GMB146

8”(180mm)-GMB814

40cm x 40 cm- B400-25 

BRUSH-109000

G Mop Esnek Pasta Makinesi Tabanı

Esnek yapısı ile üstün uygulama performansı sağlar. Karmaşık ve kıvrımlı 
yüzeylerde kolay uygulama sağlar, yüzeye zarar verme riskini minimize eder. 

BOOST Mikrofiber Bez

Mikrofiber yüzey temizleme ve parlatma bezidir. Makinede 300 kez yıkanmaya 
dayanıklıdır. Özel kesim teknolojisi ile kenarları yüzey çizilmesini önler.

Farecla Aplikatör Temizleme Fırçası

Sünger, keçe ve benzeri tüm aplikatörlerin kullanımına uygundur. Uygulama 
sonrası aplikatördeki katıntıların temizlenmesinde kolaylık sağlar. Aplikatörlerin 
uzun ömürlü kullanılmasını sağlar.

Ebatlar 



Farécla Products Ltd, 1952 yılında İngiltere’de kurulmuş ve ana faaliyet 

alanı olan finisaj ürünleri ile bunların uygulama araçları konusunda 

uzmanlaşarak global anlamda en büyük üreticilerden birisi olmuştur. 

Farécla, günümüzde başta otomotiv olmak üzere, tekne, ahşap, 

kompozit ve diğer sanayi sektörlerine yüksek performanslı finisaj çözümleri 

sağlamaktadır. Ürünleri, halen 120 ülkede büyük bir beğeni ile 

kullanılmaktadır.

Farécla Products Ltd, 1996 yılında AkzoNobel Kemipol ile distribütörlük 

çalışmalarına başlamış ve bugün Türkiye pazarında en çok kullanılan 

marka haline gelmiştir. Ürünlerimiz, AkzoNobel Kemipol’ün geniş dağıtım 

ağı vasıtasıyla Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaştırılmaktadır.



DİSTRİBÜTÖR: AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mah.İzmir-Ankara Yolu (Ansızca)
Küme Evleri No: 287 Kemalpaşa - İzmir
Tel : +90 232 877 00 30   Fax : +90 232 877 00 70

www.farecla.com


