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Lynhurtig bilvask helt uden vand!

CALIFORNIA CAR DUSTER
Vare nr. 50061
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The Original California Car Duster® til ethvert showroom!  
Støvet løftes af køretøjet og efterlader overfladen som  
”ny-vasket”

Fibrene er af 100% bomuld og er behandlet under varme med 
en special paraffinvoks - dette sikre at støvet løftes op og væk, 
ikke bare skubbes rundt på overfladen. 

Støvbørsten er konstrueret med et langt træskaft og en robust 
støvmoppe - leveres i opbevaringstaske. 

•	 Kompakt, letvægt og nem at bruge

•	 Voksbehandlede bomuldsfibre

•	 Løfter støvet uden at ridse lakken

•	 Reducerer antallet af bilvask, sparer tid, vand & penge!

Se yderligere vejledning på bagsiden!

Showroom & udstillinger

KOZAK SPECIAL-KLUD 
Vare nr. 50060

Kozak special-kluden er en ”Auto Dry Wash” som ikke kun 
sparer	tid,	men	også	giver	et	flot	resultat.	

En	tørvask,	som	nemt	og	sikkert,	fjerner	støv	og	fint	snavs	-	
og efterlader køretøjet som ”ny-vasket” uden vand & sæbe.  

Kluden er behandlet med en specialvæske, så de bløde 
fibre	optager	og	fastholder	parktikler	helt	uden	at	ridse	&	
efterlade striber.

Uundværlig	i	skuffen	på	salgskontoret	-	alle	fedtfingre	&	
støv på udstillingsbiler fjernes lynhurtigt!

Kozak kan som minimum anvendes 50 gange uden at  
effekten forsvinder - og leveres i pose med gen-luk, så 
kluden beskyttes og ikke tørrer ud!

Se yderligere vejledning på bagsiden!
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Brugervejledning California car Duster

Vedligeholdelse / Vask

Som udgangspunkt skal California Car Duster ikke vaskes! 
Bomuldsfibrene	er	varmebehandlet	med	specialparaffin	og	er	derfor	lavet	til	årevis	problemfrit	
arbejde uden brug for rengøring. Desuden jo mere beskidt – jo bedre virker den.

Ryst blot California Car Duster efter brug!

Kun hvis effekten udebliver dvs. at Californoa Car Duster ikke længere løfter støvet fra køretøjet 
kan børsten vaskes. Vær dog opmærksom på, at der må ikke bruges varme! Bruges varm vand 
eller	varme	til	tørring	kan	specialparaffinbehandlingen	ødelægges	eller	fjerners.	

Vask California Car Duster i hånden - brug kun kold vand og mild sæbe (uldvaskemiddel)!

Lad California Car Duster lufttørre - uden varme!

Brugervejledning Kozak special-klud

Brugervejledning

Sørg for at både Kozak kluden og køretøjet er helt tør.

Tag kluden ud af opbevaringsposen og hold den sammenfoldet.

Tør med lange lige strøg (ikke i cirkler).

Brug hurtige, lette strøg for at fjerne det groveste snavs. Kluden bankes / rystes hyppigt.

Vend kluden før efterpolering og gnid kraftigere for at give bedre glans og renhed.

Brug evt. en fugtig svamp til at fjerne fugleklatter, pletter og fastsiddende snavs.

Efter brug opbevares den sammenfoldede klud i posen med gen-luk. 

* Bemærk - kluden ikke må vaskes! 

50061 | 1 stk
Leveres i taske 

50060 | 1 stk
Leveres i pose 

Showroom & udstillinger


