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Với những sản phẩm cao cấp từ 3M,
bạn có thể tự tay chăm sóc cho chiếc
xe của mình ngay tại nhà.



SẢN PHẨM CHĂM SÓC XE TẠI NHÀ

Bộ chăm sóc xe
tại nhà cơ bản

Bề mặt sơn xe rất dễ bị trày xước. Cách đơn giản để 
hạn chế ảnh hưởng đến bề mặt sơn xe là sử dụng khăn 
Micro�bre để bảo trì xe hơi. Khăn sợi MicroFibre sẽ 
hấp thụ vết dơ, bẩn bám, và  bụi một cách dễ dàng.

Khăn sợi Micro�bre

Máy hút bụi cầm tay
Bụi bẩn thường hay trú ngụ bên trong nội thất xe, đặc 
biệt là những ngóc ngách khó thấy trên xe. Những vết 
bụi này sẽ làm mờ màu sắc tươi sáng bề mặt các chất 
liệu da và nỉ. Sử dụng máy hút bụi cầm tay để làm 
sạch các vết bụi tích tụ lâu ngày này.

Tăng cường độ bóng
Mang lại độ bóng cho xe của bạn một cách chuyên 
nghiệp chỉ trong thời gian ngắn với bộ chăm sóc xe 
cơ bản. Đặc biệt trong những ngày bận rộn, bộ chăm 
sóc xe cơ bản sẽ đặc biệt hiệu quả.

Xóa vết xước
Vết xoáy, vết xước tinh, và vết sơn chưa hoàn thiện 
trên thân xe có thể ngày càng tệ hơn nếu không được 
tinh chỉnh ngay lập tức. Làm mờ các vết xước này với 
bộ chăm sóc xe cơ bản từ 3M.

Làm đen và bóng lốp xe
Phần bẩn nhất của một chiếc xe là khu vực mâm và lốp xe. 
Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra các lỗi trên vỏ xe, 
làm sạch bằng xà phòng. Vết bùn, dầu mỡ, và vết bám 
cứng có thể khó khăn trong việc làm sạch, đặc biệt khi 
lốp xe bị thô cứng. Nước rửa làm sạch bánh xe dễ dàng 
xuyên qua vết bẩn và vết ố. Kết hợp với chai xịt bảo 
dưỡng lốp xe mang lại độ sáng bóng tự nhiên, và chống 
lão hóa cho vỏ bánh xe.

Dung môi phụ gia xăng
Cách tốt nhất để làm sạch buồng động cơ và kéo dài 
tuổi thọ là sử dụng dung môi phụ gia xăng. Phụ gia bôi 
trơn các phụ tùng bên trong máy xe. Đồng thời nâng 
cao công suất động cơ.

Rửa xe
Như một yếu tố cơ bản trong quy trình chăm sóc xe, 
hãy luôn đảm bảo nước rửa xe có độ pH cân bằng. 
Chất tẩy rửa không ăn mòn giúp làm sạch bề mặt xe 
mà không ảnh hưởng hoặc gây vết xước lên lớp phủ 
ngoài bảo vệ sơn xe.

Cần gạt nước
Khi lựa chọn cần gạt nước, hãy chọn loại với thiết kế 
khí động học. Điều này sẽ làm giảm tiếng ồn và vừa 
vặn với độ cong của kính lái. Bề mặt tiếp xúc của cần 
gạt nước đảm bảo hiệu quả khi quét nước trên kính lái.

Rửa kính xe
Mang lại sự trong suốt của kính lái, kính hông, kính 
chiếu hậu với dung dịch rửa kính xe. Đảm bảo được 
tầm nhìn rõ ràng cho kính xe và an toàn cho người lái.

Thảm xe
Khi bạn bước ra ngoài và vào trong xe. Thật khó để 
duy trì tình trạng bên trong nội thất xe. Khi chúng ta 
bước vào trong xe vô tình mang theo bụi bẩn. Một 
tấm thảm xe bền với các thiết kế các sợi vòng nhỏ 
giúp dấu bụi hoàn toàn dưới lớp thảm. Giúp đảm bảo 
bề mặt như mới. Đồng thời việc làm sạch thảm cũng 
dễ dàng. 

Hãy cùng làm mới chiếc xe của bạn với bộ chăm sóc
xe tại nhà cơ bản từ 3M. Mang lại sự sáng bóng,
và sạch sẽ mà không tốn nhiều thời gian.
Chất lượng đảm bảo từ 3M với hiệu quả cao
đồng thời bảo vệ chiếc xe một cách toàn diện.

Mẹo chăm sóc xe cơ bản
Chai xịt chống chuột IA260101158 Ấn Độ

Chống chuột hiệu quả với ứng dụng rộng rãi nhiều vị trí trên xe.
Tác dụng lâu dài.

Dung dịch vệ sinh kính

Chai xịt tẩy keo, nhựa đường

Băng keo 2 mặt (cường lực)

Phụ gia dầu Diesel 8815 Thái Lan Làm sạch cặn bám kim phun và buồng đốt, cải thiện tình trạng
khó khởi động cũng như phục hồi công suất động cơ.

Dung dịch vệ sinh dàn lạnh IS260100414 Ấn Độ Làm sạch dàn lạch, bụi bẩn, tăng lưu thông gió. Thực hiện đơn giản
không cần tháo dàn lạnh và táp lô.

Chai xịt phủ cọc bình điện IS260100158 Ấn Độ
Bảo vệ và chống oxy hóa, ngăn chặn cọc bình tiếp xúc với các
yếu tố có hại từ môi trường (bụi bẩn, độ ẩm, hơi acid,..). Ngăn ngừa
hiện tượng đóng muối tại cọc bình ắc quy.

C
hăm

 sóc ngoại thất
C

hăm
 sóc nội thất
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Chai xịt
Phủ cọc bình điện

Xuất xứ Ấn Độ

Mã sản phẩm  IS260100158

• Khả năng bảo vệ và chống ô-xy hóa vượt trội nhờ lớp màng chịu 
nhiệt và chống bám nước siêu bền, ngăn chặn cọc bình tiếp xúc 
với các yếu tố có hại từ môi trường (bụi bẩn, độ ẩm, hơi axit, …).

• Ngăn ngừa hiện tượng đóng muối tại cọc bình ắc quy.
• Cải thiện chất lượng truyền dẫn điện của các cọc bình ắc quy.
• Kéo dài tuổi thọ của bình ắc quy.

Công dụng

Chai xịt
chống chuột

Xuất xứ Ấn Độ

Mã sản phẩm IA260101158

Công dụng • Chống chuột hiệu quả.
Được kiểm tra và chứng minh công dụng.
Tác dụng lâu dài.*
Ứng dụng rộng rãi toàn diện trên xe.**

•
•
•

  * Được kiểm tra tại cơ quan kiểm định NVBL với hiệu lực trên các loài gặm nhấm
  - Hiệu quả lên tới 6 tháng.
** Xem thêm phần hướng dẫn chi tiết về các vị trí ứng dụng trên xe.
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Chai xịt bảo dưỡng
lốp xe

Xuất xứ

Mã sản phẩm 39042 / 39042LT

Công dụng • Tẩy sạch và tái tạo lại độ bóng, màu đen tự nhiên cho vỏ xe. 
Công thức đặc biệt tái tạo lại độ mới, và chống lão hóa cho vỏ 
bánh xe.
Với dạng chai xịt giúp cho người sử dụng dễ dàng thực hiện 
công việc. Sau khi xịt sử dụng khăn lau 3M để làm đều chất xịt 
lên phần vỏ bánh. Sau đó đợi khô trước khi lăn bánh.

•

•

Mỹ / Thái Lan

Chai xịt
tăng độ bóng sơn

Xuất xứ Mỹ / Thái Lan

Mã sản phẩm 39034 / 39034LT

Công dụng •

•

Làm sạch và tạo độ bóng nhanh cho bề mặt sơn ô tô. Tạo ra độ 
bóng cao, không tạo vết ố, vết sọc sau khi lau. Dễ dàng đánh 
bóng toàn bộ xe một cách nhanh chóng nhất. Có chứa sáp 
carnauba tự nhiên tạo độ bóng hoàn hảo cho xe.
Đồng thời sáp carnauba giúp chống lại độ ẩm và nóng từ môi 
trường bên ngoài lên bề mặt sơn xe. Sản phẩm kết hợp với khăn 
3M Micro�ber để lau xe cho kết quả tối ưu nhất. 
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Dung dịch chống
bám nước kính xe

Xuất xứ Thái Lan

Mã sản phẩm 08889LT

Công dụng •

•

Chống bám nước, cải thiện tầm nhìn xa, an toàn khi lái xe dưới 
mưa.
Hạn chế tạo vết ố nước mưa giúp kính trong suốt.

Dung dịch tẩy rửa
thắng ô tô

Xuất xứ

Mã sản phẩm 08880

Công dụng • Làm sạch dầu mỡ và bụi thắng đảm bảo thắng xe vận hành một 
cách tốt nhất. Sử dụng để làm sạch các phụ tùng trong thắng xe 
và không để lại tạp chất. Làm sạch bụi bẩn, dung môi, mỡ, và 
dầu nhớt bám vào hệ thống thắng xe sau một thời gian sử dụng. 
Dung dịch không chứa dung môi Chlorinated. Với công thức 
đặc biệt không mùi, khô nhanh, không để lại cặn, giúp thắng 
giảm tiếng ồn do bụi bẩn lâu ngày.

•

Mỹ
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Dung dịch
rửa xe

Xuất xứ

Mã sản phẩm 39000LT

Công dụng • Xà phòng 3M Car Wash Shampoo là dung dịch rửa xe lý tưởng để bạn thường 
xuyên chăm sóc “xế yêu" dễ dàng và hiệu quả.
Cách dùng:
        Trộn dung dịch theo tỉ lệ 1:60 với nước sạch
        Sử dụng miếng bọt biển để lau từ trên xuống dưới
        Lau khô bằng khăn 3M Perfect-it
Tính năng:
        Tẩy sạch bụi và cặn bẩn mà không làm mất lớp sáp bảo vệ sơn xe.
        Hiệu quả và an toàn cho các chi tiết trên xe khi sử dụng thường xuyên. 
        An toàn cho người dùng và thân thiện với môi trường.

•

•

Thái Lan

Dung dịch
vệ sinh kính

Xuất xứ

Mã sản phẩm 08888

Công dụng • Dung dịch dạng bọt giúp bám được trên bề mặt kính thẳng 
đứng, không để lại vết mờ. Dùng cho kính màu và kính trong 
suốt, cho bề mặt nhựa, chrome và kim loại. Khác với các loại 
nước rửa kiếng thông thường mà bạn sử dụng ở nhà.
Dung dịch rửa kính xe 3M tác động mạnh mẽ lên các vết ố, chất 
lỏng đặc, vết khô cứng dính trên kiếng. Bạn có thể sử dụng 
dung dịch rửa xe 3M trên các loại kính trong và mờ. Sử dụng tốt 
nhất khi kết hợp với khăn lau Micro�ber 3M.

•

Mỹ
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Dung dịch phá xước
và tạo bóng

Xuất xứ Mỹ

Mã sản phẩm 39006

Công dụng •
•

Dùng để làm bóng bề mặt sơn xe hơi.
Tẩy vết ố sơn và phá được các vết xước tinh, các vết xoáy trên 
bề mặt sơn và những vết xước nhỏ. Sáp hoạt động như một lớp 
bảo vệ.
Có thể sử dụng dung dịch này đánh bằng tay hoặc bằng máy.

Chai xịt tẩy
keo, nhựa đường

Xuất xứ

Mã sản phẩm 08987

Công dụng • Làm sạch các loại keo, nhựa đường, nhựa cây và dầu mỡ dính 
trên bề mặt sơn xe hơi.
An toàn cho bề mặt sơn, nhựa vynil, vải. Một sản phẩm cần có 
cho các tiệm Garage và Chăm sóc xe.
Với công thức đặc biệt đánh tan các lớp keo những vẫn đảm 
bảo an toàn cho sơn xe.

•

•

Mỹ
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Dung môi
phụ gia xăng

Xuất xứ

Mã sản phẩm 08813

Công dụng • Làm sạch cặn bẩn trong bình và ống dẫn xăng, kim phun xăng, 
muội than và tạp chất trong buồng đốt.
Giúp phục hồi công suất động cơ.•

Mỹ

Phụ Gia Dầu
Diesel

Xuất xứ Thái Lan

Mã sản phẩm 08815

Công dụng •

•

•

•

Làm sạch kim phun và buồng đốt, giúp cải thiện tình trạng khó 
khởi động.
Giúp nhiên liệu lưu thông và được phun tốt hơn, tối ưu hiệu suất 
nhiên liệu, phục hồi công suất cho động cơ.
Ngăn chặn quá trình hóa rắn và đóng cặn bám trên đầu phun 
nhiện liệu, cải thiện tình trạng hao nhiên liệu
Loại bỏ bớt tạp chất nhỏ và hữu cơ lẫn trong dầu
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Dung dịch
đánh bóng kim loại

Xuất xứ

Mã sản phẩm 39527

Công dụng • Tẩy rỉ sét, vết ăn mòn, vết mờ trên bề mặt chrome, inox và một 
số kim loại khác như đồng, đồng thau trên xe hơi.
Giúp phục hồi phần kim loại của bánh xe như mới.•

Mỹ

Đất sét
tẩy bụi sơn

Xuất xứ Nhật

Mã sản phẩm 38070

Công dụng •

•

Dùng làm sạch bụi sơn và bụi khí thải trên bề mặt sơn và kính xe 
hơi trong quá trình rửa xe bằng xà bông. Đây là những vết bụi 
nhỏ và rất khó thấy bằng mắt. Đặc biệt là những hại bụi siêu 
nhỏ từ thắng xe, và khí thải công nghiệp, rất dễ dàng bám dính 
vào lớp sơn xe, làm giảm thiểu độ bóng sơn xe, và có khả năng 
gây oxi hóa lớp sơn.
Đất sét tẩy bụi sơn có khả năng làm sạch những vết bụi này tốt 
hơn là chỉ rửa xe thông thường. 
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Băng keo 2 mặt
(cường lực)

Xuất xứ

Mã sản phẩm 4229P

Công dụng • Băng keo có độ đàn hồi tốt, chịu được rung động, khả năng kết 
dính cao nên được sử dụng cho việc dán logo, nẹp cửa xe, vật 
trang trí và các đồ dung trong gia đình.

Đức Xuất xứ Ấn Độ

Mã sản phẩm IS260100414

Công dụng

Dung dịch vệ sinh
dàn lạnh

•

•

•
•

Làm sạch dàn lạnh với công thức tạo bọt giúp dễ dàng bao 
trùm, làm tan và cuốn trôi bụi bẩn.
Tăng lưu thông gió qua khe lưới dàn lạnh với mùi hương thơm 
mát, dễ chịu, an toàn cho người sử dụng (đã được kiểm định).
Giảm tiêu hao điện năng và công suất động cơ.
Thực hiện đơn giản không cần tháo dàn lạnh và dàn táp lô.
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Chai xịt bảo dưỡng 
nội thất ô tô

Xuất xứ Mỹ / Thái Lan

Mã sản phẩm 39040 / 39040LT 

Công dụng • Tái tạo độ bóng và chống lão hóa cho các vật liệu da, nhựa và 
cao su trong nội thất xe. Chai xịt làm sạch chất dính, vết dơ làm 
bẩn ghế ngồi, tay vịn, hoặc các chi tiết nội thất.
Chai xịt vừa là chất tẩy rửa vừa là chất xả giúp nội thất da và 
nhựa trong xe cảm giác sạch và tươi mới. Đồng thời không để 
lại vết nhờn trên xe.

•

Chai xịt khử mùi
sinh học

Xuất xứ Đài Loan

Mã sản phẩm 12009

Công dụng •
•

Dùng để khử mùi trong khoang xe, lọc gió, khe lạnh của ô tô,.
Có thể dùng cho cả vât dụng trong gia đình.
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Khăn lau xe hơi
chuyên dụng

Xuất xứ Việt Nam

Mã sản phẩm 50400

Công dụng •
•

Có kết cấu sợi mềm và đặc biệt chống trầy xước.
Không để lại các vết ố nước trên bề mặt sơn trong quá trình lau 
xe.

Dung dịch
phục hồi nhựa đen

Xuất xứ Mỹ

Mã sản phẩm 0800

Công dụng •

•

Phục hồi phần nhựa đen sần bị bạc màu, lão hóa, mốc trắng 
một cách nhanh chóng và dễ dàng, khả năng giữ màu lên đến 
6 tháng.
Màu đen đặc, sắc nét và bền.
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Dung dịch
vệ sinh hệ thống
dẫn khí nạp

Xuất xứ Mỹ

Mã sản phẩm 08954

Công dụng

•

Dung dịch vệ sinh hệ thống dẫn khí nạp - 3M Intake System 
Cleaner giúp bạn vệ sinh hệ thống dẫn khí quan trọng này, 
bảo vệ và phục hồi hiệu suất động cơ.  
Vệ sinh các đường ống dẫn khí nạp, van và buồng đốt. 
Chống hình thành cặn carbon và chống tắc động cơ.
Phục hồi hiệu suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu. 

•

•

Chai xịt bọt rửa xe
không cần nước
và làm bóng nhanh 

Xuất xứ

Mã sản phẩm 39110

Công dụng

Mỹ

•
•

Chai xịt bọt rửa xe không cần nước và làm bóng nhanh 3M 
Waterless Wash & Wax 39110 chính là “cứu tinh” cho những 
tình huống “ngặt nghèo” như thế!
Làm sạch boong mọi bề mặt xe, kể cả kính và lốp xe.
Công thức tạo bọt làm sạch độc quyền - Làm sạch xe hiệu quả 
chỉ trong một lần lau.
Hoàn toàn không dùng nước. 
Tạo lớp phủ bảo vệ xe chống bám bụi.•

•


