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Opbevaring Opbevaring i bilen vil udsætte 
produktet for varierede tempe- 
raturer. Derfor skal spray-
pumpens spids lukkes helt efter  
brug. Bør opbevares frostfrit. 

Holdbarhed Mindst 2 år ved godt 
tillukket beholder.

Varenr. 45339
Indhold 500 ml Shampoo håndsprøjte, 500 ml Plejemiddel 

1 stk microfiberklud, 1 stk vandafvisende taske  

Tak fordi du valgte Waxoyl !
 
Waxoyl shampoo sæt består af en 3 in 1 special formuleret 
rense- og beskyttelses coating til den Waxoyl behandlede 
overflade samt en shampoo og microfiberklud. Sættet 
leveres i en handy vandafvisende opbevaringspose.

Ved uheld hvor bilens overflade forurenes af agressivt 
snavs, kan det være nødvendigt at vaske bilen med Waxoyl 
shampoo og derefter behandle området med Waxoyl 3 in 1 
coating.

Waxoyl 3 in 1 er et fremragende rengørings- og plejeprodukt, 
som er ideel til behandling af maling, krom, glas, plast og 
gummi.

PLETRENGØRING OG BILVASK 
Waxoyl 3 in 1 Shampoosæt er skabt til pletrengøring 
og bilvask på biler behandlet med Waxoyl coating 
som Crystal, 100 plus samt Glaze Gard.

Vask bilen eller området 
med Waxoyl Shampoo. 

Fugleklatter, træsaft og lign. 
blødgøres først med vand 
og der skylles rigeligt efter.

Om muligt løftes snavs af 
med en klud eller papir uden 
at ridse lakken. Derefter op-
blødes og skylles med vand.  

Spray nu Waxoyl 3 in1 på det 
rengjorte område. Der efter-
tørres med en microfiberklud 
eller andet blødt materiale

Det kan være nødvendigt 
at vaske hele bilen med 
Waxoyl Shampoo og bruge 
3 in 1 på særlige områder. 

Vigtigt Rengør altid emnet 
med en helt ren klud, da 
snavs kan forårsage ridser.

3 in 1 plejesæt 
til manuel bilvask

Waxoyl Shampoo sæt 
 

• Genskaber Waxoyls beskyttende effekt

• Effektiv shampoo

• Leveres i handy opbevaringspose

Brugervejledning Tekniske data og produkt

04
22

Waxoyl Shampoo sæt
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Mikrofiber kluden i sættet 
kan genbruges, vaskes 
ved maksimum 60 grader 
og undlad skyllemiddel.


