
مـاسـتـرشـيـلــد

المحتمل  من  العرض  صالة  السيارة  فيها  تغادر  التي  اللحظة  من 
سبيل  على  مؤذية،  بأجسام  واحتكاكها  عديدة  أضرار  إلى  تعرضها 

حتى  المرتفعة.  والحرارة  الغبار  الرمال،  الطرقات،  على  الحطام  المثال 
التي قد تتعرض لها تجعل من  البقع وا�وساخ  المقصورة، فإن  داخل 

منتجات  دور  يأتي  هنا  مستعملة.  سيارة  وكأنها  تبدو  الجديدة  السيارة 
وتتضمن: العوامل  هذه  من  حقيقية  حماية  لتوفر  "ماسترشيلد"  موبار 

لطالء  وواقية  المعة  قوية  حماية  "بوليمر"  الكيميائي  المركب  • يشكل 
    أسطح السيارة 

• طالء واٍق المع وغني يعطي مظهر° رطب® بينما يعزز من لون الدهانات 
الطبقات المعاصرة متعددة     

يساعد  مما  البنفسجية  فوق  ا�شعة  من  حماية  طبقة  على  • يحتوي 
على حماية الطالء ضد ا�كسدة وتالشي ا�لوان    

التسرب طالء مانع 
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MASTERSHIELD 

From the moment a vehicle leaves your showroom it’s assaulted 
by the elements.  Road debris, sand, dust and heat.  On the inside, 
stains can quickly make a new vehicle look used.  That’s where 
Mopar Mastershield products come in. Mastershield products 
provide authentic protection from the elements and include:

• Forms a tough, shiny, protective polymer seal on 
   vehicle paint surfaces

• Shines to a brilliant, deep, wet-look while enhancing 
   the clear coat of today’s advanced multi-layer paint finishes

• Contains a UV blocker that helps protect paint finish against 
   oxidation and fading

Paint Sealant
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Fabric Protector

Leather & Vinyl Protectant 

• Protects fabric from dirt, spills and stains. Repels coffee, milk, 
   soft drinks, juice and similar liquids

• Liquid spills bead up on the top of the fabric allowing for easy 
  clean up

• Dirt can be vacuumed or wiped off with a gentle cleaning solution

• Master Shield Fabric Protector is not compatible on vehicles 
  equipped with cloth upholstery containing Yes Essentials fabric 
   stain, odor and static-resistant fabric. 

• Makes leather and vinyl interiors soil repellant and waterproof

• Bonds to leather or vinyl to provide long-lasting spill-proof protection 

ل    والبقع، والسوائل. ويشكِّ ا�وساخ  النسيج من  • يعمل على حماية 
الغازية والعصائر والسوائل  والحليب والمشروبات  القهوة     عازًال يمنع 

المماثلة من التسرب إلى داخل القماش    

• ال تسرب إذ يبقي السائل على شكل حبوب على الجزء العلوي من 
التنظيف عملية  يسهل  مما  القماش،    

بمحلول  مسحها  أو  الكهربائية  بالمكنسة  ا�وساخ  تنظيف  يمكن   •
تنظيف لطيف    

بمواد  المجهزة  السيارات  النسيج ماسترشيلد@ مع  يتوافق واقي  • ال 
    تنجيد من القماش تحتوي على صبغة نسيج "يس إسنشال"،  

    أو نسيج مقاوم للرائحة.

النسيج واقي 

للماء مقاومة  والفينيل  الجلود  من  الداخلية  ا�رضية  يجعل   •
السوائل على  الفينيل لحماية طويلة ا�مد من  أو  الجلد  • طالء على 

مختلف أنواعها     

والفينيل الجلود  واقي 



Rust Inhibitor
يحمي من العوامل المسببة للتآكل الذي يمكن أن يؤدي إلى الصدأ من 

الداخل الى الخارج

الصدأ مانع 

www.mideast.mopar.comwww.mideast.mopar.comwww.mideast.mopar.com

Protects against corrosive elements that can cause rust-through 
from the inside out

• Protects against stains caused from water, coffee, soft drinks, 
  milk and other similar liquids

• Liquid spills bead up for easy wipe-off or sponging, leaving no stains 
   or dulling of color

• Fogging method of application penetrates crevices, cavities 
   and other rust-prone areas for maximum protection

• Odorless wax-based formula bonds permanently, forming a clear, 
   waterproof, salt-resistant seal

• One-time application can extend panel life, which could help 
   increase vehicle re-sale value

والمشروبات  والحليب  والقهوة  المياه  عن  الناجمة  البقع  من  • يحمي 
الغازية والسوائل ا�خرى المشابهة    

التقاطها  أو  السائل على حبيبات يسهل مسحها  إذ يتحول  • ال تسرب، 
    بإسفنجة، دون ترك أي بقع أو جعل ا�لوان تصبح باهتة

المناطق  من  وغيرها  والفجوات  الشقوق،  تخترق  ضبابية  تطبيق  طريقة   •
المعرضة للصدأ لحماية قصوى    

تشكل  الدوام،  على  متماسكة  الرائحة  عديمة  الشمع  أساسها  • تركيبة 
واٍق للماء، ومقاومة للملح    

أن تساعد  الهيكل. يمكن  بإمكانه إطالة عمر  • تطبيقه مرة واحدة 
على زيادة قيمة إعادة بيع السيارة    



Chrysler, Jeep, Dodge, Ram and Mopar are registered trademarks of Chrysler LLC  .ذ.م.م كرايسلر  لمجموعة  مسجلة  تجارية  عالمات  وموبار  رام  دودج،  جيب®،  كرايسلر، 
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Undercoat 

• Improves underbody appearance

• Black wax-based formula seals vehicle underside against road 
  salt, dirt, stone and gravel abrasion 

• Acts as a sound deadener for a quieter ride

• Forms a “blanket” that helps insulate the vehicle from heat and cold

• Remains flexible and seals out harmful corrosive elements

السيارة • يحسن من مظهر أسفل 
الملح على  المركبة من  الشمع ا�سود تحمي أسفل  • تركيبة أساسها 

الطرقات، والتراب والحجارة والتآكل واحتكاك الحصى     

• تقوم بدور خامد للصوت لقيادة أكثر هدوء°
الحرارة والبرودة المركبة عن  • تشكل "طبقة عازلة" تساعد على عزل 

للتآكل المسببة  الضارة  العوامل  وتبعد  مرنة  تبقى   •

• Master Shield Paint Sealant (4-oz. bottle),
   Pack of 12
   Part No: 82212075
• Master Shield Under Coat (4-oz. bottle),
   Pack of 12
   Part No: 82212078
• Master Shield Fabric Protector (16 oz. bottle),
   Pack of 12
   Part No: 82212076
• Master Shield Rust Inhibitor
   Pack of 12
   Part No: 82212074

4 واقيات) التسرب ماستر شيلد (في علب تحتوي على  • طالء مانع 
    بـ12 علبة

    الرمز: 82212075
السيارة ماستر شيلد (في علب تحتوي  للصدأ �سفل  • طبقة مانعة 

    على 4 واقيات)
    بـ12 علبة

    الرمز: 82212078
16 واقية) النسيج ماستر شيلد (في علب تحتوي على  • واقي 

    بـ12 علبة
    الرمز: 82212076

الصدأ ماستر شيلد • مانع 
    بـ12 علبة

    الرمز: 82212074

السيارة  للصدأ �سفل  مانعة  طبقة 


