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Magic Clay Pad    
Varenr. 40271  

Magic Clay Towel    
Varenr. 40273

Fjerner indlejret forurening, nedfald  
og flyverust nemt og sikkert.

Lakrensning med ler

Magic Clay Pad er et revolutionerende alternativ til den  
traditionelle clay bar. Magic Clay Pad er en skumrondel  
forsynet med et avanceret polymer gummilag på den ene 
side og velcro på den anden side, til fastgørelse på  
traditionelle poleremaskine bagskiver. Tilføj blot rondellen  
og køretøjets lakoverflade vand og du vil kunne fjerne  
alle indlejrede forureninger hurtigt og effektivt.  
Rondellen måler 15 cm i diameter og 1,3 cm høj. Magic  
Clay Pad kan skylles ren og genbruges mange gange. 

Se brugervejledning på næste side.

ARBEJDSMILJØVENLIG
Nem og sikker helt uden ubehagelige lugte/dampe.

KAN GENBRUGES
Magic Clay kluden kan genbruges 40-50 gange.

• Fjerner indlejret forurening, nedfald 
og flyverust

• Arbejdsmiljøvenlig – nem at bruge

• Skylles ren og kan genbruges

Magic Clay Towel er et revolutionerende alternativ til den  
traditionelle clay bar. Magic Clay Towel er en microfiberklud 
forsynet med et avanceret polymer gummilag på den ene 
side. Fold blot kuden så den ligger godt i hånden og fjern
forurening fra lakoverflader hurtigt og effektivt. Kluden kan 
skylles og genanvendes et utal af gange, ca. 40-50 gange 
afhængigt af forureningsgrad. Magic Clay Towel måler 30 x 
30 cm. 
 
Se brugervejledning på næste side.

• Fjerner indlejret forurening fra rene  
lakoverflader

• Arbejdsmiljøvenlig – nem at bruge

• Skylles ren og kan genbruges
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Brugervejledning Magic Clay Pad
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1.  Vask køretøjet grundigt for at fjerne alt løstsiddende snavs. Magic Clay Pad er designet til
 at fjerne indlejret forurening og bruges den på en snavset overflade kan lakken ridses.

2.  Anvend kun på ren, kølig lak og ikke i direkte sollys.
 Må ikke anvendes på overflader over 60 oC, da polymergummilaget vil smelte.

3.  Imprægner/væd Magic Clay Pad med vand inden brug.

4.  Start med at væde lakområdet som skal behandles med enten en pH-netraul autoshampo
 opløsning eller blot med vand. Rondellen er ikke opløsningsmiddelbestandig.

5.  Fastgør Magic Clay Pad på poleremaskinens bagskive. Indstil maskinen til 1000 rpm, og
 igangssæt lakrensningen af det våde lakområde.

6.  Brug en ren microfiber klud til at tørre området efter lakrensning.

Bemærk:
1.  Det bedste resultat opnåes ved arbejde i rumtemperatur mellem 10o C og 37o C

2.  Magic Clay Pad skal ofte skylles med vand for at mindske risikoen for at  
 fastsiddende forurening kan ridser lakken.

3.  Undgå undervognsbehandlingsprodukter og fedtholdige områder under afrensning
 idet dette nedsætter eller ødelægger funktionen.

4.  Undgå at bruge syreholdige og alkaliske væsker med Magic Clay Pad.

5.  Opbevares i kølige omkivelser og væk fra sollys, og utilgængeligt for børn.

Lakrensning med ler

Brugervejledning Magic Clay Pad

1.  Vask køretøjet grundigt for at fjerne alt løstsiddende snavs. Magic Clay Towel er designet til
 at fjerne indlejret forurening og bruges den på en snavset overflade kan lakken ridses.

2.  Anvend kun på ren, kølig lak og ikke i direkte sollys.
 Må ikke anvendes på overflader over 60 oC, da polymergummilaget vil smelte.

3.  Imprægner/Væd Magic Clay Towel med vand inden brug.

4.  Start med at væde lakområdet som skal behandles med enten en pH-netraul autoshampo
 opløsning eller blot med vand. Kluden er ikke opløsningsmiddelbestandig.

5.  Fold kluden og læg en smule tryk på Magic Clay Towel, mens den den våde 
 overflade bearbejdes.

6.  Undgå undervognsbehandlingsprodukter og fedtholdige områder under afrensning
 idet dette nedsætter eller ødelægger funktionen.

7.  Brug en ren microfiber klud til at tørre området efter lakrensning.


