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ד ל י ש ־ ו ל חדש, ומראה מלאה הגנה למכוניתו מעניק ו
לפחות-באחריות. שנים 3 שיחזיק

 ולהתבלות ולחלודה,לשחיקה לקורוזיה קץ שים
המכונית. צבע של ולהסדקות

ניסה. שכבר מי את שאל

שילד  אותו. מחדש וגם מכונית״ך - צבע מגן גלו-
 החדשה המכונית מראה את לה מחזיר הוא

מאמץ. ללא וכמעט משעה פחות בתוך
 גלו-שילד, כי ! לא ? טוב מדי יותר נשמע

 וגם הגנה מבטיח המהפכני, הפלסטי הציפוי
ת צבע חידוש שנים 3 למשך המכוני
 רק עליך ישן. צבע ולהחיות לחדש תוכל

מי ותהליך ולנגב, למרוח...  את מסיר מהיר כי
"המתה׳׳. העליונה, הצבע שבבת

שילד  שרף כתמים, זפת, ישן, ווקס גם מסיר גלו-
 כתמי גריז, פיח, צפורים, לכלוך,הפרשת עצים,
שילד אחר. לכלוך כל או חלודה, דלק,  גלו-

 למשטח המתחבר שקוף פלסטי מעטה מותיר
ק הנקבוביות את ממלא הצבע,  גבוה, ברק ומעני
ונגב. מרח... רק ועמיד.

 אחר דבר לכל דומה לא גלו-שילד
ניסית שכבר

שילד תשווה אל לו- פוליש. או ווקס עם גלו-  ג
 מסיר שהוא לאחר אשר שקוף נוזל הוא שילד
 ציפוי, מותיר הוא הצבע, מן וכתמים ישן ווקס
 נצבע שבה האקרילית ללקה למעשה, הזהה
 מכוניתך אם גם פועל והוא לראשונה; רכבך

 נצמד אקרילי חומר פשוט. אמייל בצבע נצבעה
 נצמד אינו דבר שום זאת, לעומת אך דבר, לכל
 לא עצים, שרף לא והתקשה. שיבש לאחר אליו
 ובו׳. דלק ציפורים, הפרשות ולא ולכלוך שומן

־ צבע. לא אפילו

ה----- ס ו ----- וספינות מטוסים על בהצלחה נ
סוי לאחר  התקבל קשים, בתנאים ממושך; ני

שילד ת במטוסים לשימוש גלו-  אצל וספינו
שילד בארה׳׳ב. היצרנים, גדולי  הוכח גלו-
 ומומלץ מלח, מי בסביבת במיוחד כיעיל

הספינות. סוגי בכל לשימוש

אל חומר זהו * לי- רי ק  עם אותו תשווה א
חיקויים.

ללטש. או לשפשף צורך אין *
ומבריק. מנקה *
צבע. כל על היטב פועל *
 למרוח רק בעבודה. ופשוט קל מהיר, *

ולנגב.
 תוך מכוניתך על הנמשח זה, אקרילי ציפוי
 שעליך מה וכל שנים. 3 מחזיק - משעה פחות

 הוא הנהדר, הברק על לשמור כדי לעשות
 פשוט לכלוך כל לפעם. מפעם בקלות לשטוף
שילד סימן. להותיר מבלי נשטף  בפני עמיד גלו-

 שקוף למיניהם, ממרטים מכיל אינו דטרגנטים,
 מתקלף. ואינו מצהיב אינו לחלוטין,
שילד נוסף. יתרון - ולזכותו  באותה פועל גלו-

 פגושי מצופה. או צבוע משטח בל על צורה
 פיברגלס, סירות אופנועים, אביזרים, כרום,

 אל-חלד, פלדת פלקסיגלס, נחושת, פורמייקה,
? לא ומה אלומיניום,
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 את לנו החזר מרוצה אינך השימוש לאחר אם
לכמות בהתאם אותך ונזכה החומר, יתרת
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 זולים. מחיקויים הזהר

 אותו אקרילי. בסיס על מיוצר גלו-שילד רק
רגינלי בצבע המצוי אקרילי חומר  של האו

מכוניתך.
ם״ זקוק אינך לד למרוח כדי ל״מומחי שי  גלו-

מכוניתך. על
 משעה. בפחות - בקלות - בעצמך זאת עשה

שילד רק  על המגן אקרילי חומר מכיל גלו-
ק מבוניתך מעני שנים. 3ל- גבוה ברק לה ו

 קח המייגעת... ולהברקה לשפשוף קץ שים
שילד ק גלו- הענ  משעה בפחות למכוניתך, ו

 שנים. 3ל- חדש מראה
היום. עוד גלו-שילד הזמן

 כסף לך חוסכת - ישירה מכירה
שילד  באמצעות ורק אך העולם בכל נמכר גלו-

 הלקוח ואתה מצטמצם, התיווך פער הדואר.
 שבועות 3 של המתנה תמורת .400/0עד חוסך

לירות. מאות תחסוך היותר, לכל

 בישראל המפעל חנות גלו-שילד
השרון רמת 1440.ת.ד
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