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Kemisk indhold Kulbrinteforbindelser

Udseende Klar væske

Flammepunkt -5 oC

Massefylde 0,71

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

Holdbarhed Mindst 2 år ved godt 
tillukket beholder

Varenr. 45119
Indhold 500 ml aerosol spray
Kolli 12 stk

Waxoyl Paint Cleaner er et lakrensemiddel som kan  
anvendes til alle typer malede og lakerede overflader, men 
er også brugbart til glasfiber og plastik.

Produktet fjerner hurtigt voks, olie, fedt, silicone, harpiks- 
og polymerbaseret forsegling. Paint Cleaner spray bruges 
typisk, inden behandling af bilens lak med Waxoyl Crystal 
Coating – Waxoyl’s ultimative keramiske lakforsegling.

Waxoyl Paint Cleaner er også velegnet til ”opfriskning” af  
en Crystal Coating behandlet billak. Hvis bilen har mistet sin 
hydrofobiske effekt, skyldes det oftest fremmedlegemer 
i form af voks fra bilvaskeanlæg, trafiksod, eller anden form 
for forurening af lakken. Forureningen afrenses hurtigt med  
Waxoyl Paint Cleaner og bilen fremstår igen med effekt 
som en ny-behandlet bil.

EFFEKTIV AFFEDTNING  
FØR KERAMISK COATING 
Nøglen til en vellykket coating ligger i den
grundige afrensning inden selve forseglingen.

Forberedelse
Vask bilen manuelt og lad 
den tørre før behandlingen

Alt smuds og urenheder på 
lakken skal fjernes, f.eks.: 
flyverust, asfalt, bremsestøv 
insekter m.v. Vi anbefaler 
brug af Magic Clay System

OBS! Konstateres synlige 
ridser på lakken, bør de po-
leres væk inden afrensning 
med Paint Cleaner for at 
opnå det bedste resultat.

Afrensning  
Spray Waxoyl Paint Cleaner 
på et mindre område ad 
gangen. Brug en microfiber-
klud til at gnubbe væsken-
grundigt ind i overfladen.  
Til slut aftørres igen med  
en microfiberklud indtil over- 
fladen er helt tør.

Så er bilen klar til forsegling. 
med Crystal Coating. 

Effektiv afrensning
af lakerede overflader

Waxoyl Paint Cleaner 
 

• Effektiv afrensning af silicone og voks

• Sikrer det bedste resultat ved lakforsegling

• Renser lakkens mikroporer

Brugervejledning Tekniske data og produkt
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Waxoyl Paint Cleaner
Varenr. 40919

Bemærk ! Ved brug på 
plastik bør produktet test-
es på et ikke synligt sted 
for at sikre fordragelighed.


