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Kemisk indhold Overflade aktive 
 polymerestoffer 

Udseende Lys blå væsken

Flammepunkt >45 °C (selvantænder ikke)

PH 7,0

Massefylde 0,98 g/ml ved 20 °C 

Opbevaring Ved temperaturer på 
+5 °C til +35 °C 
Beskyttes mod solen.

Holdbarhed Mindst 2 år ved godt 
tillukket beholder

Varenr. 40923 05 Varenr. 40923 10
Indhold 5 l plastdunk Indhold 10 l plastdunk
Kolli 4 stk Kolli 1 stk

Hydro Coat er en sprayvoks med en holdbarhed helt op til 
3 mdr. Hydro Coat giver en flot blank overflade til allerede 
forseglet lak. 

Produktets indhold af eksklusive stoffer gør, at der opnås 
en flot blank overfladestruktur. Samtidig fungerer Hydro 
Coat forseglingslaget som en barriere, der beskytter mod 
miljøpåvirkninger.

Hydro Coat forlænger også holdbarheden af lakker, der 
allerede er behandlet med et keramisk- eller polymer/voks 
baseret produkt.

FLOT BLANK OVERFLADE
Hydro Coat er velegnet til alle overflader uden på 
køretøjet, bortset fra matte flader. Hydro Coat er klar 
til brug på både tørre og nyvaskede biler. 

Ryst beholderen grundigt før 
påføring.

Hydro Coat er klar til brug og 
skal ikke blandes med vand.

Tørre overflader 
Forstøv Hydro Coat jævnt på 
den rene og tørre overflader. 
Fordel med Waxoyl mikro- 
fiber klud. Gnid derefter 
tørt med en anden klud.

Fugtige overflader  
Vask køretøjet som vanligt. 
Før tørring forstøves Hydro 
Coat på overfaden i et tyndt 
lag. Gnid derefter tør med 
en Waxoyl mikrofiber klud. 
 
Bemærk  
Må ikke anvendes på varme 
overflader eller i direkte sol.  

Hurtig forsegling til showroom
på allerede behandlet lak

Waxoyl Hydro Coat 
 

• Sprayvoks til hurtig forsegling

• Perfekt til Showroom og udstillinger

• Velegnet til krom, aluminium og plast

• Kan også anvendes på våd lak
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Waxoyl Hydro Coat
Varenr. 40923


