
Hand Wax W0.01
Voksforsegling med carnauba

page 1 of 2Premium voksforsegling for en vannavstøtende høyglans-overflate. Hand Wax W0.01
inneholder premium carnaubavoks, som forsegler og garanterer langvarig beskyttelse av
behandlede overflater. Komponentene i forseglingen gjør lakkerte overflater glatte og gir
dem fremragende vannavstøtende egenskaper. Resultatet er en betydelig blankere
høyglans-finish. Hand Wax W0.01 er så effektiv at det kreves bare en liten mengde for å
oppnå ønsket virkning, følgelig er voksen meget drøy i bruk.

Areas of use
Lakkerte overflater og eksterne plastkomponenter på personbiler, varebiler, motorsykler
etc.

Recommendations for use
Rengjør/vask kjøretøyet ditt grundig med et alkalisk rengjøringsmiddel (f.eks. Green Star,
ikke en forseglende sjampo) før polering og forsegling. Ved grov skitt som treharpiks,
rustfilm, tjære osv., må du forhåndsbehandle kjøretøyet ditt med en leirebar eller tjærevask,
eller lignende behandling.

Malingsforberedelse: svært til medium forvitret maling. Avhengig av tilstanden, må
malingen behandles mekanisk med en slipende polering som Heavy Cut (H9.01) eller Fine
Cut (F6.01) (se produktinformasjonen for Heavy Cut og Fine Cut). Fjern eventuelle rester
fra Profi mikrofiberkluten. Lett forvitret maling (hologramfjerning) som poleres ved hjelp av
høyglanset Micro Cut (M3.20), bør behandles mekanisk ved hjelp av en poleringsmaskin
med tvungen rotasjonsbane (f.eks. Makita PO5000C) og Micro Cut Pad (se
produktinformasjonen for Micro Cut M3.02).

Fjern eventuelle rester fra Profi mikrofiberkluten*. Tørk alle overflater med en ren Profi
mikrofiberklut* dyppet i silikon- og voksfjerner
med en liten mengde trykk, og tørk av med en ny Profi mikrofiberklut* ved hjelp av din
andre hånd rett før tørking. Dette er den eneste måten å sikre at alle overflateaktive stoffer,
tørkemidler og oljerester fra lakker osv. blir fullstendig fjernet og at eventuelle
klebeproblemer unngås for voksing for hånd.
Advarsel: Silikon- og voksfjerner bør fortynnes med 1:4 vann for følsom enkeltlagsmaling
for å unngå matting.
Poler de siste stripene med en annen ren Profi mikrofiberklut* uten å bruke noe trykk. Ved
eksponering for sollys eller en natriumdamplampe, skal malingen nå ha en overflate fri for
riper og hologrammer. Du bør unngå å ta på malingen med hendene/fingrene etter dette
trinnet (fare for klebing, bruk hansker). Overflaten er nå klar til å bli vokset for hånd.

Påfør voks. For å påføre, trykker du svampen som fulgte med i leveringen lett i boksen og
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page 2 of 2fordeler voksen jevnt på overflaten. La voksen tørke og poler den med en mikrofiberklut.
Ideelt sett bør du alltid jobbe i seksjoner, dvs. fullføre hele panseret først og deretter
gå videre til neste seksjon.

Bilvask: For å opprettholde en høyglanset voksoverflate så lenge som mulig og sikre at den
ikke fjernes for raskt under rengjøring, må du vaske den forsiktig for hånd. Mye vann og
myke vaskeverktøy må brukes, og bare myke tørkekluter skal brukes for å forsiktig tørke
overflaten. Det er viktig å unngå harde og aggressive vaskeredskaper da disse kan fjerne
voksen raskere og skrape overflaten. Hvis du bruker en bilvask, må du sørge for å bare
bruke tekstilvasksystemet.

Container
Container Item no.
0,175 L 426175

Warnings
Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

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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