
Ceramic
Allround

Side 1 av 3Ceramic Allround C0.01 er et keramisk belegg som kan brukes på mange overflater for å gi
langvarig beskyttelse. Det meget tynne beskyttende laget blir permanent bundet til
overflaten gjennom en kjemisk reaksjon. Denne kjemiske reaksjonen startes av
luftfuktighet. Fullstendig gjennomherding oppnås etter om lag ni dager. Ceramic Allround
C0.01 skaper en svært hydrofob overflate med særlig perledannende oppførsel. Takket
være de enkle rengjøringsegenskapene kan den behandlede overflaten rengjøres
skånsomt og enkelt for hånd. Den oppnådde glansen beholdes selv etter bruk av sure og
alkaliske rengjøringsmidler. Den herdede keramiske tetningen beskytter lakken mot
miljøpåvirkninger som UV-stråling, veisalt, fugleskitt og rustfilm, og reduserer mekanisk
slitasje, og bidrar dermed betydelig til å opprettholde eller øke kjøretøyets verdi.

Bruksområder
Lakkerte flater på biler, nyttekjøretøyer, motorsykler, bobiler, campingvogner, båter osv.

Anbefalt bruk
1. Rengjør eller vask kjøretøyet grundig før polerings- og forseglingsprosessen med en
alkalisk løsning (f.eks. med Green Star fortynnet 1:10; ikke bruk forseglingssjampo). Ved
grov tilsmussing som sevje, rustfilm, tjære etc kan kjøretøyet forbehandles med
rengjøringspasta, tjærevask eller lignende.

2. Lakkforberedelse for sterkt til moderat forvitret lakk gjøres mekanisk med
grovslipepolishen Heavy Cut H9.01 eller den fine slipepolishen Fine Cut F6.01, avhengig
av tilstanden. Se produktinformasjonen for Heavy Cut H9.01 og Fine Cut F6.01 for nøyaktig
behandling. 

3. Behandling av lett forvitret lakk og fjerning av hologram etter polering med Heavy Cut
H9.01 eller Fine Cut F6.01 gjøres med høyglanspolishen Micro Cut M3.02 ved bruk av en
eksentersliper med fast rotasjon (f.eks. Makita PO5000C). Se produktinformasjonen for
Micro Cut M3.02.

4. Fjern resterende polish med en KCX polish and sealing towel.

5. Tørk av alle overflater med en ren KCX polish and sealing towel bruk, dynket i silikon og
voksfjerner; bruk lett trykk, og tørk av med en ny KCX polish and sealing towel med den
andre hånden umiddelbart før tørking. Dette er den beste metoden for å fjerne tensider,
tørkehjelpemidler, oljene som er i polishen, og å unngå vedhef-tingsproblemer med
Ceramic Allround C0.01.
Forsiktig: For sensitiv maling i flere lag eller enkeltsjikt, bør silikon og voksfjerner fortynnes i
forholdet 1: 4 med vann, helst destillert vann, for å unngå mulig matting.
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Side 2 av 36. Poler bort de siste stripene med en ny og ren KCX polish and sealing towel uten å legge
trykk på. Malingen skal nå under sollys eller malingskontrollampe oppvise en ripefri og
hologramfri overflate. Etter dette trinnet må malingen ikke lenger berøres med håndflatene
(fare for heftproblemer, bruk hansker). Overflaten er nå perfekt klargjort for Ceramic
Allround C0.01.

7. For å påføre legger du KCX application towel over applikatorblokken. Fukt hele
overflaten av KCX application towel med Ceramic Allround C0.01 og fordel den raskt over
lakken. En lukket væskefilm skal kunne konstateres. Etter at du har påført to kryssende
strøk (to på langs og to på tvers), la produktet lufte seg i 1-2 minutter og poler det de-retter
ut med den medfølgende KCX coating towel. Fjern først overflødig produkt og poler av med
den friske siden av kluten i sirkelbevegelser fra utsiden til innsiden uten å legge press på.
Sjekk resultatet under en malingskontrollampe med tanke på frihet for striper.
Forbruk per personbil ca 15-20 ml.

Viktig anvendelsesinformasjon
Les farevarslene på beholderen eller ytteremballasjen før bruk, og iverksett passende
beskyttelsestiltak.
Ceramic Allround C0.01 reagerer med luftfuktighet. Dette kan føre til at det da-nnes
krystaller på kanten når flasken er åpen. Hvis disse krystallene kommer på KCX application
towel, kan overflaten som skal belegges få riper. Derfor må krystallene tørkes bort med en
fille før produktet dryppes på påføringskluten.
Hvis Ceramic Allround C0.01 blir «seigt» under påføringen, ble det brukt for lite materiale,
og materialet må påføres på ny.
Ved påføring av to strøk bør det ventes en tørketid på ca. 25 minutter etter det første
strøket.
Belegget er værbestandig etter 18-24 timer. Utfør den første maskinvasken av kjøretøyet
tidligst etter ni dager, ettersom forseglingen først da er helt gjennomherdet.
Likevel bør fugleskitt og insektrester fjernes forsiktig så raskt som mulig i løpet av de første
ni dagene.
Rengjøringsmidler med pH-verdier under 5 eller over 12 bør unngås.

Bilvask
For å bevare den høyglansede keramiske overflaten så lenge som mulig, anbefales
håndvask. Bruk Green Star (fortynning 1:10) til alkalisk rengjøring. Bruk Gentle Snow
Foam for en nøytral vask.

Oppfølgingspleie
Profesjonell etterbehandling vedlikeholder det keramiske belegget og minimerer
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Side 3 av 3vannflekker. Etter vask av kjøretøyet, anbefales derfor ProtectorWax (fortynning 1: 100)
som en våt forsegling eller Hand Wax W0.01 som en voksforsegling. Se
produktinformasjonen for nøyaktig behandling.

Pakke
Pakke Art.nr
0,075 L 505001

Merknad
Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir
ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er
gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.
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