
Hand Wax W0.01
Waxverzegeling met carnaubawas

page 1 of 2Premium waxverzegeling voor een hydrofoob, hoogglanzend lakoppervlak. Hand Wax
W0.01 bevat premium carnaubawas die de behandelde oppervlakken duurzaam verzegelt
en beschermt. De verzegelingscomponenten zorgen voor een glad oppervlak met heel
goede hydrofobie. De lak heeft duidelijk meer schittering en is hoogglanzend. Hand Wax
W0.01 hoeft slechts dun te worden aangebracht en is hierdoor heel zuinig in het gebruik.

Areas of use
Gelakte oppervlakken evenals uitwendige kunststofcomponenten aan personenauto`s,
bedrijfsvoertuigen, motorfietsen etc.

Recommendations for use
Was / reinig het voertuig voorafgaand aan het polijsten en verzegelen grondig alkalisch
(bijv. met Green Star, geen verzegelende shampoos). Behandel de lak bij grove
verontreinigingen zoals boomhars, vliegroest, teer etc. voor met reinigingsklei,
teershampoo e.
d.

Lakvoorbereiding: Sterk tot gemiddeld verweerde lakken. Bewerk de lak afhankelijk van de
toestand machinaal met polijstmiddel Heavy Cut (H9.01) of Fine Cut (F6.01) (zie
productinformatie Heavy Cut en Fine Cut). Verwijder resten volledig met een profi-
microvezeldoek. Licht verweerde lakken (hologramverwijdering) voor hoogglans met Micro
Cut (M3.02) machinaal met een excenterschuurmachine met gedwongen rotatie (z.B.
Makita PO5000C) en Micro Cut Pad bewerken (zie productinformatie Micro
Cut M3.02).

Verwijder resten volledig met een profi-microvezeldoek*. Wis alle oppervlakken af met een
schone, in silicone- & wasverwijderaar gedrenkte profi-microvezeldoek* met weinig druk af.
Wis de oppervlakken direct voor het afdrogen na met de andere hand met een nieuwe profi-
microvezeldoek*. Alleen zo worden tenside, droogmiddelen, de olie in de polijstmiddelen
etc. volledig verwijderd en worden hechtingsproblemen van de handwas voorkomen.
Let op: Bij gevoelige uni- of enkellaagse lakken moet de silicone- & wasverwijderaar in een
verhouding van 1:4 met water verdund worden om te voorkomen dat de lak mat wordt.
Polijst de laatste strepen met een andere schone profi-microvezeldoek* zonder druk na. De
lak moet nu onder zonlicht of een lakcontrole-natriumdamplamp een kras- en hologramvrij
oppervlak hebben. Na deze stap mag de lak niet meer met de handen/vingers (gevaar van
hechtingsproblemen, handschoenen gebruiken) aangeraakt worden. Het oppervlak is nu
perfect geschikt voor de handwas.

Was aanbrengen: Druk voor het aanbrengen de meegeleverde spons licht in de verpakking
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page 2 of 2en verdeel de was gelijkmatig over het oppervlak. Laat de was aan de lucht drogen en
polijst deze vervolgens met een microvezeldoek. Werk bij voorkeur gedeelte voor gedeelte
af, bijv. eerst de motorkap en pas daarna een volgend onderdeel.

Auto wassen: Om het hoogglanzende wasoppervlak langdurig te behouden en deze bij het
schoonmaken niet te snel te verwijderen, dient u de auto voorzichtig met de hand te
wassen. Gebruik hiervoor veel water, zachte washulpmiddelen en alleen zachte doeken om
het oppervlak behoedzaam af te drogen. Harde en agressieve washulpmiddelen
verwijderen de was sneller en veroorzaken krassen op het oppervlak. Als u gebruik maakt
van een wasstraat, gebruik dan uitsluitend textiel-wasstraten.
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Warnings
Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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