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Waxin GLI (Encore) er et alsidigt produkt designet til  
polering af lakker på både nye og brugte biler, busser,  
motorcykler, lastbiler, fly, både og campingvogne.

Produktet giver en let polering med medium slibeeffekt, 
som fjerner mindre ridser og mærker på alle typer biler i 
enhver tilstand, nye som ældre. Overfladen polyurethan  
beskyttes og efterlades med en flot dyb finish og glat 
følelse. 

Nem påføring og polering gør arbejdet på de lidt ældre biler 
hurtigt og let. Det lave kalkindhold i Waxin GLI sikrer stor 
klarhed – ingen mathed, selv på mørke problem-farver.

ÈN ARBEJDSGANG
Waxin GLI (Encore) renser og beskytter alle slags 
lak med højglans polish i én arbejdsgang.

Kemisk indhold Emulsion af en blanding af 
vokser, harpiks, ikke-flygtige 
silikoner, polyurenthan, polish-
hjælpestoffer, ikke-aromatiske 
opløsningsmidler i vand

Udseende Tyktflydende hvid væske

Lugt Varm voksagtig

pH værdi 8,5

Flammepunkt 46 °C

Opløselighed i vand Delvis opløselig

Opbevaring Rumtemperatur, 
beskyttet mod frost

Holdbarhed 18 mdr. i uåbnet emballage

MAL kode 1 - 3 

Varenummer 4031201
Indhold 1 l flaske
Kolli 6 stk 

Varenummer 4031205
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 4 stk

Må ikke anvendes i direkte 
sollys.

Omrystes grundigt før brug. 
Lakken skal være kølig, ren 
og tør. 

Påføres sparsomt med  
polererondel eller en blød, 
fugtig klud. Lad polish filmen 
tørre. Efterpoleres med  
polererondel eller en tør  
mikrofiber polereklud eller 
lign. 

Det bedste og mest ens-
artede resultat opnås med 
maskinpåføring, men kan 
også påføres manuelt.

Waxin GLI
Varenr. 40312

Avanceret harpiks voks til lakrens 
og forsegling af nye og ældre biler

Waxin GLI
(Encore)

• Vokspolish til alle typer biler i enhver tilstand, 
nye som ældre

• Medium slibeeffekt og lavt kalkindhold

• Indeholder ingen flygtige silikoner  
– godkendt til autolakerer værksted
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