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Easi-Wax Carnauba polish er en kvalitets polish, som giver 
bilens lak en langtidsholdbar dyb glans. Produktet er baseret 
på den reneste brasilianske carnauba palmevoks (Cera de 
Ortho) og indeholder ingen aromatiske opløsningsmidler.

Easi-Wax er gennemtestet og udviklet til at sikre, at voks- 
filmen forsegler og beskytter overfladen op til 50 % læng-
ere tid, sammenlignet med konventionelle lakforseglinger.
Det lave kalkindhold i Easi-Wax gør polering af mørke 
lakfarver nemt, der efterlades minimalt støv. 

*Bemærk: Kun manuel påføring på autolakerer værksteder, da maskinpåføring kan danne 
luftbårne dråber som kan skade nyligt lakerede overflader.

LANGTIDSHOLDBAR HØJGLANS 
Easi-Wax Carnauba polish efterlader en flot voks- 
forsegling i sidste stadie af poleringsprocessen. 

Kemisk indhold Emulgeret blanding af canauba 
palmevoks, ikke flygtige 
silikoner, polish-hjælpestoffer, 
opløsningsmidler i vandbase 
med parfume og farve

Udseende Gylden gul creme

Lugt Klassisk voks

Viskositet Flydende creme

pH værdi 8,5

Flammepunkt > 65 °C

Opbevaring Rumtemperatur, 
beskyttet mod frost

Holdbarhed 2 år i uåbnet emballage 
 

Varenummer 40317
Indhold 900 ml flaske
Kolli 6 stk 

Varenummer 4031705
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 4 stk

Maskinpolering
Brug en højglans skumron-
del og maskinhastighed 800-
1500 rpm (uden belastning).

1. Easi-Wax spredes til et 
tyndt jævnt lag.

2. Overfladen poleres. 
Trykket mindskes efter-
hånden som polish filmen 
klarer op.

3. Fortsæt med polering til 
polish filmen er væk.

4. Fjern evt. rester med en 
blød mikrofiber klud.   

Manuel polering
Spred Easi-Wax med en 
fin ren klud eller påførings-
svamp for at undgå ridser.

Lad produktet tørre ca. 1 
minut. Brug blød mikrofiber 
klud og poler til højglans.

• Flot dyb højglans til nye biler

• Langtidsholdbar voksfilm

• Godkendt til autolakerer værksteder ved 
manuel brug*

• Bruger- og miljøvenlig: Ingen aromatiske 
opløsningsmidler eller flygtige silikoner
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