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Super-Waxin 
- de professionelles mirakelmiddel… 
 
En effektiv ikke-ridsende rensebrik, som enkelt og 
sikkert løser de fleste overfladeproblemer! 
- på lak, glas, plast, aluminium og krom 
 
Sikkert, hurtigt og nemt at bruge. 
 
Renser fuldstændigt og gør lakerede flader helt glatte, ved at fjerne 
al forurening sikkert og effektivt. 
Fjerner f.eks. tørt snavs, nedfaldspartikler, lakstænk og forurening fra 
lakeringsarbejde. Fjerner også fastbrændt rust-, metal-, og industristøv 
fra lakerede overflader, glas, plast, aluminium og krom. 
 
En væsentlig del af rensning og vedligeholdelse af lakoverflader. 
Fjerner fastsiddende snavs, som ikke kan fjernes ved normal vask eller 
lakrensning. Bruges før lakrenovering, for at give en bedre binding på 
lakken.  
 
Brugervenlig og praktisk pakning 
En special-plastkuffert leveres med 2 stk. Super-Waxin lakrensebrikker 
inkl. 1 stk. microfiber klud. 
 
• Indeholder ingen farlige opløsningsmidler eller syrer 

 

• Ingen ridser, skrabemærker, skjolder eller ”mattering” 
 

• Efterlader ingen hvide kalk-rester - derfor ingen problemer med skjolder på plastpaneler.  
 

• Kan buges igen og igen – økonomisk i brug 
 

Micro-fiber klud  
Høj absorberingsevne (kan opsuge og fastholde 10 gange sin egen vægt) Ved tør brug opstår statisk 
elektricitet, så støv og tørt skidt indfanges effektivt. Meget slidstærk. Tæt vævning tillader ikke bakterier at 
fæstne. 70 % polyester, 30 % polyamid. Vask ved max. 90o uden skyllemiddel. GROV vævet all-round 
rengøringsklud. Anti-allergisk, blød & skånsom.  

 
Brugervejledning 
Vask overfladen med mild shampoo for at fjerne alt overfladisk og løstsiddende snavs, støv og forurening. 
Check at rensebrikken ikke indeholder større smuds-partikler, som kan ridse. Gør overfladen våd med vand 
tilsat mild sæbe (tilsæt vandet lidt silikonefri Talina S). Skær ¼ af brikken, form den til en kugle og tryk den 
flad som en pandekage. Fjern nu overfladeproblemet med den flade brik på overfladen med let tryk og 
cirkulære bevægelser som ved polering/slibning. Vask eller skyl de behandlede områder, og foretag derefter 
polish/lakrensing/lakforsegling efter ønske.  
 

Når en side af rensebrikken er beskidt, vend den og brug den anden side. Er begge sider beskidte, træk og 
stræk og fold brikken, så der fremkommer rene renseflader. Når der ikke kan findes en ren flade ved 
modellering, bør denne kasseres og en ny tages i brug. Tabes rensebrikken på gulvet anbefales det at 
denne kasseres og en ny tages i brug, da der er for stor risiko for at der er optaget fremmedlegemer som 
kan ridse.  
 
 

Vare nr.  40276-2 Super-Waxin kit 2 stk. Lakrensebrikker + 1 stk. Microfiber klud, grov  
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FAQ 
 

Hvor længe holder en brik Super-Waxin? 
Det kommer an på, hvor ofte den benyttes og hvilken slags snavs der fjernes. Brik´en opsamler 
snavset og gør det dermed sværere at finde ren masse at arbejde med. 
 

Hvordan Super-Waxin bruges? 
Alle på alle former for lakerede overflade, glas, krom eller plast. 
 

Hvad behøves – udover Super-Waxin? 
Bortset fra lidt sæbevand er svaret – ingenting. 
 

Skal Super-Waxin rengøres? 
Rengøring er ikke nødvendigt, bortset fra at lakrensebrikken skal æltes inden brug, så der kommer 
en ren flade til at arbejde med.  
 

Hvad sker der hvis Super-Waxin tabes på gulvet? 
Tabes Super-Waxin på gulvet anbefales det at denne kasseres og en ny tages i brug. Er det muligt 
at fjerne alt snavs, kan Super-Waxin genbruges – dette er vigtigt, da der ellers kan komme ridser i 
lakken. 
 

Hvordan opbevares Super-Waxin? 
Dette er vigtigt! Super-Waxin skal opbevares i en lufttæt beholder. Produktet leveres i en 
genlukkelig plasticbeholder i en kuffert. Når originalindpakningen er åbnet placeres ubrugt masse i 
beholderen og lægges i kufferten med låget skruet til. Efter brug placeres det brugte stykke også i 
plastikbeholderen. Et par dråber vand i beholderen inden lukning giver de mest optimale 
opbevaringsbetingelser. 
 

Hvor meget skal der bruges? 
Det anbefales at dele brik´en i 3 – 4 dele. 
 

Hvor langt rækker én brik Super-Waxin? 
Det er svært at give et svar på, hvor mange biler én brik Super-Waxin kan behandle. Super-Waxin 
er en specielt udviklet problemløser, men flere faktorer har betydning for, hvor langt én brik rækker. 
Hvor meget skidt skal fjernes, hvor store flader skal behandles og hvilke overflader? Regn med, at 
én brik kan benyttes til ca. 20 biler. 
 

Er der specielle regler for bortskaffelse? 
Super-Waxin er helt sikkert at bruge og indeholder ikke farlige stoffer af nogen art. Produktet kan 
efter brug smides væk sammen med almindeligt affald. 
 
 
Teknisk data 
 

Kemisk indhold: Produktet indeholder ingen farlige indholdsstoffer 
Udseende: Fast masse 
Farve: Blå 
Lugt: Karakteristisk 
Ph: - 
Flammepunkt: > 150oC 
VOC indhold: 0 % Organiskes opløsningsmidler 
 100,0 % Faststoffer 
Opløselighed: Uopløselig i vand 
Opbevaring: Beskyttes mod frost og luft. 
Holdbarhed: - 
Emballage: Kuffert m. 2 stk. Super-Waxin og 1 stk. microfiber klud. 
Vare nr.: 40276-2 Super-Waxin Kit 
MAL kode: 00 – 1 


