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Fast Wax Protect er et avanceret tørre- og beskyttelses-
middel med indhold udvalgte kvalitets vokstyper, som er 
sikre at anvende på alle udvendige overflader; lak, glas, 
plastdele og cabriolet tag. Produktet giver overfladen en 
vandafvisende ”perle effekt” og beskyttende coating.

Det koncentrerede produkt er er baseret på multifunktion- 
elle indholdsstoffer, der binder sig til overfladen og frem-
bringer en skinnende højglans finish med langtidsholdbar 
vandafvisende effekt.

Holder længere 
Beskyttelsen med Fast Wax Protect modvirker almindelige 
ridse- og slidmærker og effekten holder længere ved re-
gelmæssig brug. Der opnås en utrolig glat finish som virker 
afvisende overfor vand og opbygning af snavs.

SLIP-LET  
Fast Wax Protect er en voksbeskyttelse der gør  
vedligeholdelsesvask hurtig og nem.

Kemisk indhold Kompleks blanding af siloxan 
polymerer, overfladeaktive 
stoffer, glycol solvent, 
vand, parfume og farve.

Udseende Gul orange væske 

Opløselighed i vand Ja 

Massefylde 0,98

pH 4,9

Opbevaring Beskyttet mod frost 
og høj varme

Holdbarhed 2 år i uåbnet emballage

 
 

Varenummer 45427 01
Indhold 1 L flaske
Kolli 12 stk 

Automatisk vaskeanlæg 
Påføres via doseringspumpe 
i koncentreret form eller i en 
opløsning på 1:2. 
Anbefalet dosering pr. køretøj: 
Varm/kold voks: 13-19 ml 
Skum voks: 13-19 ml 
Højkvalitetsvoks: 16-23 ml

Manuel brug 
Bland 30 ml Fast Wax Protect 
med 1 L vand. Blandingen 
påføres den rene våde over- 
flade vha. en skumsprøjte  
eller forstøverpumpe. Lad 
det trænge ind. Må ikke tørre 
ud. Afrens grundigt med tryk- 
spuler, så pletter undgås. Af- 
tør rester med et vaskeskind.

Bemærk 
Bland kun til ét køretøj 
ad gangen.

Ultra hurtig højglans tørremiddel  
med voksbeskyttelse

Fast Wax Protect 
 

• Velegnet til automatisk vaskeanlæg

• Fremskynder tørretiden

• Forbedrer glans og giver ekstraordinært 
slidstærk og holdbar voksbeskyttelse

• Velegnet til manuel vask

Brugervejledning Tekniske data og produkt
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Fast Wax Protect
Varenr. 45427

Varenummer 45427 05
Indhold 5 L dunk
Kolli 4 stk 

Varenummer 45427 25
Indhold 25 L dunk
 


