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Harga PROMO: 

Rp   120.000,- (1 paket utk 3 produk) 
 
 

 
1-2 TAHUN kaca mobil menjadi bersih, bebas kerak dan jamur 
 

 
 
Selama 6-12 bulan air hujan di kaca akan memiliki efek seperti air di 
daun talas 
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Efek tidak hilang sekalipun sering dicuci 
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Pandangan makin jelas, kaca lebih anti gores serta terlihat lebih 
bersih, bening 
 
 
Produk ini merupakan sebuah terobosan inovasi teknologi tinggi yang akan memberikan 
perlindungan pada kaca depan mobil secara otomatis dalam waktu 1-2 tahun . 
Aplikasi pada kaca mobil akan membuat kotoran, debu dan minyak tidak mudah menempel 
pada kaca depan mobil sehingga pandangan semakin jelas pada waktu siang, malam dan 
hujan. 
 
Aplikasi terdiri dari 3 formula : 
1.  Formula 1 Cleaning 

Formula ini merupakan pembersih jamu, kerak debu dan efek pelangi yang sering muncul di 
kaca mobil. Cukup basahi kain dengan beberap tetes formula ini dan diusap beberapa kali 
sudah bersih. Kemudian segera bilas dengan kain basah sambil gosok-gosok ringan agar 
bagian yang tertinggal bersih semua. 

 
Langkah aplikasi ini diperlukan sebagai persiapan agar kaca mobil siap diaplikasikan dengan 
formula 2 dan formula 3. 

 
2.  Formula Polishing 

Setelah langkah pertama (cleaning) sebenarnya kaca sudah bersih dari jamur (ini sudah 
merupakan hasil akhir dari banyak layanan pembersihan jamur kaca disalon-salon 
mobil). Sayangnya dalam waktu singkat, jamur dan kerak bisa muncul kembali. Sisa-sisa 
obat anti jamur yang tersisa dikaca juga berpotensi menimbulkan kerak dan seiring dengan 
itu, segera tercipta kondisi yang memungkinkan jamur kacapun tumbuh lagi. 

 
Aplikasi formula Polishing berguna untuk mengangkat residu/sisa formula Cleaning sehingga 
potensi timbulnya kerak hilang dan permukaan kaca menjadi lebih halus. 
 
Tujuan lain langkah ini agar kaca mobil benar-benar bersih dan siap untuk aplikasi formula 
yang terakhir. 

 
Langkah aplikasi tahapan ini relatif mudah, oleskan ke kaca mobil secara merata dan 
diamkan 5 menit kemudian lap kering bersih (tanpa air). 
Agar hasil lebih sempurna, gosok-gosok dengan tekanan halus pada saat membersihkannya. 
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3.  Formula Coating 
Aplikasi formula Coating merupakan penyempurnaan dari langkah 1 dan 2, sehingga 
hasilnya bisa dipertahankan dalam waktu yang cukup lama (bisa sampai 2 tahun) 
Proses Coating dapat didefinisikan sebagai langkah pelapisan. Lapisan yang dihasilkan oleh 
formula Coating inilah yang merupakan proses teknologi tinggi yang tidak dimiliki produk 
sejenisnya. 

 
Hasil akhir dari coating formula yang terakhir ini akan mengakibatkan debu tidak mudah 
menempel, kotoran mudah dibersihkan, jamur tidak muncul selama efek coating masih ada 
(1-2 tahun) dan air tidak bisa menempel seperti sebelumnya. Air yang menempel dikaca 
akan selalu berbentuk butiran, tidak akan melebar ataupun membentuk layer. 
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Air yang selalu membentuk butiran-butiran menghasilkan pandangan pengemudi tetap jelas 
meskipun wiper dimatikan.  

 
Aplikasi dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. tidak perlu keahlian khusus ataupun 
peralatan khusus dengan langkah sebagai berikut: 
1. cabut jarum yang menempel ditutup. 
2. balik botol menghadap kebawah 
3. oleskan secara merata keseluruh kaca 
4. lakukan gerakan memutar-mutar dengan tekanan halus sehingga tidak ada bagian yang 

terlewati 
 
Proses coating dirasa cukup jika kaca sudah terlihat basah, pengulangan pada kaca yang 
sudah basah tidak akan menghasilkan peningkatan kualitas lebih baik, justru pemborosan. 
Setelah itu diamkan minimal 30 menit hingga 4 jam sebelum dilap dengan kain bersih kering. 
(sebaiknya gunakan microfiber) 
Formula Coating yang masih tersisa sebaiknya dipakai untuk mengulang, bisa keesokan 
harinya. 
 
Catatan : yang boleh diulang hanya formula coating, formula 1 dan 2 yang tersisa tidak boleh 
digunakan untuk pengulangan kareba hasilnya merusak coating. 
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1 Paket terdiri dari 3 produk : CLEANING, POLISHING, COATING 
 TAHAN LAMA, bisa > 1 tahun. 
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