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Waxoyl Pre Clean er et miljøvenligt vandbaseret lakrense-
middel som kan anvendes til alle typer malede og lakerede 
overflader, men også til glasfiber, vinyl, læder og plastik.

Produktet fjerner hurtigt voks, olie, fedt, silicone, harpiks- 
og polymerbaseret forsegling. Pre Clean bruges typisk 
inden behandling af bilens lak med Waxoyl 100 Plus eller 
Glaze Gard eller til afrensning af bilens fælge inden behand-
ling med Waxoyl Wheel Coating.

Waxoyl Pre Cleans effektive kapillarvirkning opløser og  
fjerner forurening fra overfladen og fra dybereliggende 
struktur og de mindste porer. Således emulgerer og ned- 
bryder produktet de stærke hydrofobiske materialer, som 
silicone og flourkulbrinte, som normalt kun kan fjernes 
med meget aggressive opløsningsmidler og stærkt alkali-
ske produkter. Pre Clean er en miljøvenlig løsning.

IDEEL AFFEDTER 
Waxoyl Pre Clean er sikkert i brug på materialer 
som metal, glasfiber, vinyl, læder og plastik. 

Ryst beholderen grundigt før 
brug. Det anbefales at arbejde 
på et mindre område ad 
gangen, for at undgå tørring.

Sprøjt Pre Clean på over- 
fladen i god mængde med 
en håndforstøver.

Gnub overfladen med en 
svamp, så Pre Clean trænger 
helt ned i selv de mindste 
strukturer og porer.

Afrens med rigeligt vand.

Til slut aftørres overfladen 
med en blød fnugfri klud, 
indtil den er fuldstændig tør. 
 
Bemærk  
Må ikke anvendes på varme 
overflader eller i direkte sol.  

Lakrenser

Waxoyl Pre Clean 
 

• Effektiv afrensning af silicone og voks

• Sikrer det bedste resultat ved lakforsegling

• Renser lakkens mikroporer

• Nem og miljøvenlig afvaskning med vand

Brugervejledning Tekniske data og produkt
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Waxoyl Pre Clean
Varenr. 40915, 40916, 40917

Kemisk indhold Vandbaseret affedtning baseret 
på nonioniske tensider

Udseende Klar væske

Flammepunkt 35 oC

Massefylde 0,98

Opløselighed i vand Fuldstændig opløselig

Opbevaring Køligt, beskyttet mod frost og 
overophedning. Opbevares 
på et ventileret sted.

Holdbarhed Mindst 2 år ved godt  
tillukket beholder 
 
 

Varenr. 40915
Indhold 100 ml flaske
Kolli 12 stk 

Varenr. 40916
Indhold 500 ml aerosol
Kolli 12 stk 

Varenr. 40917
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 1 stk 


