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Brugervejledning

Forberedelse
Overfladen skal afrenses inden påføring af Waxoyl 100 Plus lakforseg-
ling. For at sikre vedhæftning og levetid skal overfladen være helt ren 
og fri for alle former for snavs, fedt og voks.

Waxoyl anbefaler at afrense overflader med Waxoyl PreClean.

Påføring
Den gule side af svampen fugtes. Lav 6-8 huller i den gule side af 
svampen med et spidst redskab.

Fordel indholdet ensartet over lakoverfladen ved brug af let tryk. Det er 
vigtigt, at den anbefalede mængde bliver påført (8-10 m2 pr. svamp). 
Hvis for lidt bliver påført, forringes forseglingens effektivitet.

Et ensartet slør vil efterlades efter påføring, hvis det bliver påført kor-
rekt. Når det er tørret op, fjernes dette slør med en ren klud. Væske på 
plastdele skal fjernes straks, da vedhæftningen er så kraftig at den er 
vanskelig at fjerne senere.

Tørring
Ca. 30-45 min. afhængigt af rumtemperaturen og luftfugtigheden  
(min. ved 20 °C). Hurtigtørring er mulig (tørringsbetingelser skal  
godkendes af Waxoyl).

Dækning
Indholdet i en svamp er nok til at forsegle en bil (8-10 m2).

Temperatur ved brug
+5 °C til +30 °C

Bemærk
For det bedste resultat er det vigtigt at bilen IKKE vaskes i de første  
7 dage efter behandlingen.

Waxoyl 100 Plus kan også benyttes til beskyttelse af mange plast-
materialer. Husk at gennemføre en fordragelighedstest af produktet  
på et ikke-synligt sted.

Waxoyl 100 Plus
Varenr. 40910

Glasklar lakforsegling til beskyttelse  
af nye biler mod sol, vind og vejr
Langtidsbeskyttelse af lakken med en  
3-års garantiordning til nye biler.

Waxoyl 100 Plus
Lakforsegling

Waxoyl 100 Plus Lakforsegling består af en special-
fremstillet vandafvisende polymerblanding. Det høje 
polymerindhold omdannes under behandlingen til en 
klar glasagtig forsegling og danner en meget effektiv 
og holdbar lakforsegling – helt uden voks og almin-
delig polering. Den syntetiske påføringssvamp giver 
en ensartet spredning på den lakerede flade.

Waxoyl 100 Plus binder på original lak og beskytter  
mod miljøinflydelse som UV-stråler, vejsalt, syre-
angreb og forurening. Bilen kan vaskes med en 
mild og skånsom autoshampoo for at bevare den 
originale fremtræden i hele garantiperioden.

HolDBarHeD
Waxoyl 100 Plus giver bilens lak en varig højglans og 
bevarer dermed bilens flotte udseende i op til 3 år.

Selv efter mange års kørsel vil Waxoyl 100 Plus behand-
lingen repræsentere en god investering pga. den velholdte 
lak og derfor en højere værdi ved udskiftning eller salg.

•	 Varig højglans og beskyttelse

•	 Bedre vandafvisning

•	 Beskytter effektivt mod UV-stråling

•	 Garantibevis på 3 år medfølger*

Waxoyl 100 plus indeholder små polymerer som ”pakker” sig 
omkring de usynlige huller og lommer i lakken. Lakken beskyt-
tes således effektivt mod UV-stråling, syreangreb og oxydering.

Uden Waxoyl 100 PlUs Med Waxoyl 100 PlUs
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Tekniske data

Produkt

Ved behandling med 
Waxoyl 100 Plus indenfor 
de første 3 måneder efter 
første indregistreringsdato 
ydes der en skriftlig 3-årig 
garanti på lakforseglingen.

*Garanti

Waxoyl 100 Plus
Lakforsegling

Kemisk indhold Ikke org. silikoner, især silikone-polymerer hydrokarboner, tilsætningsstoffer og vand.

Udseende Emulsion forseglet i en syntetisk pose og pakket i en svamp.

Farve Råhvid

lugt Mild

PH værdi (koncentreret) 1,2

Faststoffer 22 % ved 1 time, 120 °C

Massefylde 0,92 – 0,99 ved 20 °C

Viskositet 420 – 500 mPas (420 – 500 cP) ved 20 °C, Riona Viscotester Rotor nr. 3

Indhold 89 ml / 84,6 g

opløsningsmiddel White Spirit (terpentiner), vand

Flammepunkt 44 °C 
DIN 53213

Størknepunkt 0 °C 
Produktet er ikke frostbestandigt.

Holdbarhed 2 år ved opbevaring mellem +5 °C til +38 °C. 
Produktet er ikke frostsikkert. Lagres ved temperaturer over 0 °C.

Mal kode (koncentreret) Produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Pr-nr. 1733557
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Varenummer 40910
Indhold 48 stk pr. karton


