
ProtectorWax
Premium konserveringsvoks P

page 1 of 2Høyglans, avperlingseffekt og intensiv beskyttelse Den innovative Premium
konserveringsvoksen setter nye målestokker innen beskyttelse, stabilitet, ekstremt dyp
glans, langtids-hydrofobering (avperlingseffekt), easy-clean-performance, fløyelsmyk
følelse og mikroperlefri tørking av kjøretøy. Bruken av polyfunksjonelle reaktive
komponenter i kombinasjon med høyverdige pleiekomponenter som binder seg sammen
med overflatene som et nettverk, garanterer perfekt og langvarig høyglanskonservering og
forbedret sikt i regnvær (dråper glir godt av). Ved regelmessig bruk øker den
glansbeskyttende effekten, fine riper dekkes til og alle gummi- og kunststoffdeler og kabrio-
takmaterialer impregneres, slik at de er beskyttet mot bleking og mot å bli sprø. Dermed
bidrar ProtectorWax i vesentlig grad til at kjøretøyets verdi bevares. Kan benyttes som
varm-, kald- og skumvoks (maskinell eller manuell). Oppnår optimale tørkeresultater selv
når bruksvannet har høye ledeverdier og ved vanskelige viftegeometrier. Spesielle
duftstoffer sørger for en frisk duft av frukt. Optimalt egnet for alle filtersystemer og
biologiske beredningsanlegg for bruksvann. Inneholder ingen mineraloljehydrokarboner.
VDA-konform med klasse A.

Areas of use
Portalvaskeanlegg, vaskegater, selvbetjeningsanlegg, skumkanoner osv.

Recommendations for use
Påføres ren til 1:2 via doseringspumpe. Anbefalt forbruk per personbil: Kald-/varmvoks:
13-19 ml. Skumvoks: 13-19 ml. Premiumvoks: 16-23 ml. VDA-konform klasse A. Manuell
bruk: Hell omtrent 30 milliliter ProtectorWax ned i en liter vann og påfør dette på det rene,
fortsatt våte kjøretøyet ved å bruke en skumspray eller pumpedispenser og la det trekke
inn. Skyll produktet grundig ved å bruke en høytrykksspyler for å unngå flekker. Sørg for å
justere fortynningen deretter hvis påføringen skjer med skumpistol. Klapp unna eventuelt
resterende vann Bland kun produktet for en påføring og ikke oppbevar.

Container
Container Item no.
1 L 319001
10 L 319010
20 L 319020

pH-value: 4,5

Warnings
Beskytt mot kulde og høy varme.;
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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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