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Vitesse Lyn-Waxin giver en lynhurtig og effektiv rengøring 
og polering af lakerede overflader. Produktet er specielt 
formuleret til brug i showroom og udstillinger og det fjerner 
hurtigt fx fedtfingre og småsnavs fra lakken, når bilen  
kommer retur fra prøvekørsel.

Det lave kalkindhold i produktet gør polering af mørke/ 
metalic lakfarver nemt, da der efterlades minimalt støv. 
Upåvirket af evt. vandrester på bilen efter afvoksning. 

Vitesse er en praktisk spraypolish som nemt påføres og 
fjenes. Klargjorte biler kan fx efterlades i flere dage før den 
endelige efterpolering – og kan således leveres støvfri og 
med flot nypoleret lak.

FLOT LAK I EN FART 
Vitesse Lyn-Waxin er det perfekte valg til show- 
room, men også til biler som venter på afhentning. 

Kemisk indhold Blanding af vokstyper, 
silikoner, emulgatorer, 
kulbrinte opløsningsmidler, 
parfume, farve og vand

Udseende Halvgennemsigtig emulsion

Lugt Frisk

pH værdi Neutral

Flammepunkt 40 °C

Opløselighed i vand Delvis opløselig

Opbevaring Rumtemperatur, 
beskyttet mod frost

Holdbarhed 3 år i uåbnet emballage

MAL kode 1 - 3 

Varenummer 4032301
Indhold 1 l flaske
Kolli 6 stk 

Varenummer 4032305
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 4 stk

Vigtigt
Vitesse Lyn-Waxin separerer 
naturligt, når det henstår, og 
skal derfor omrystes  
grundigt før brug. 

1. Spray på den rene 
lakoverflade. Brug blød 
polereklud til at fordele 
væsken i en ensartet 
jævn film. Undgå over- 
dosering.

2. Lakken efterpoleres til 
fuld glans med en ren 
blød klud.

Bil til levering
Vitesse Lyn-Waxin kan på-
føres hele køretøjet (1) som 
derefter kan henstå i flere 
dage før der efterpoleres (2) 
umiddelbart før afhentning/
levering.

• Perfekt til showroom og udstillinger

• Lynhurtig og effektiv spraypolish til fjernelse 
af fedt og småsnavs

• Kan efterlades på bilen i flere dage før  
efterpolering til fuld glans

• Ingen aromatiske opløsningsmidler

Brugervejledning Tekniske data og produkt

Vitesse Lyn-Waxin
Varenr. 40323

Lynhurtig spray-polish til 
prøvekørte biler og showroom

Vitesse Lyn-Waxin
(Vitesse)
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