
Regnbestandig, brugervenlig rudeforsegling, 
som forøger trafiksikkerheden ved at forbedre 
udsynet og forlænge viskerbladenes levetid

Regn og vand danner perler, der ruller af for-
ruden ved ca. 70-80 km/t
• Forbedret synlighed om natten og i regn
• Forbedret køresikkerhed
• Ingen farlig blændende effekt ved kørsel om natten
• Reduceret brug af vinduesviskerne

Langtidsholdbar nem fjernelse af snavs, insekter 
og is

Ultratynd belægning, der er lige så hård som 
glas
Afhængigt af brugen kan den holde i flere måneder eller 
mellem 5.000 km og 10.000 km

Velegnet til alle ubehandlede glasoverflader på 
alle køretøjer

Hurtig og nem at bruge
Nem forrengøring

Silikone- og AOX-fri

RUDEFORSEGLING

Indhold 20 ml
Beholder Pumpespraydåse
Holdbarhed fra produktions-
dato/betingelser for oprethol-
delse af holdbarhed fra pro-
duktionen

18 måneder

Anvendelse

Instruktioner
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Tilbehør Art.nr.
Aktiv ruderens 0890 25 
Rengøringsklud Tex-Rein 0899 810 

Forrensning:
Glasoverfladen, der skal behandles, skal først afrenses grundigt med aktiv glasrens. Overfladerne, der skal behandles, skal være 
tørre og fri for fedt og silikone.

Forsegling:
• Påføringstemperaturen skal være mellem +5 °C og 25 °C ved maks. 60 % luftfugtighed.
• Spray rudeforseglingen sparsomt på glasoverfladen, og polér efter med en ren, tør klud.
• Når beholderen er anbrudt, skal indholdet anvendes indenfor 24 timer. Indhold, der er over 24 timer gammelt efter anbrud, 

bør ikke anvendes.

Bemærk
Den forseglede rude er aktiv straks. Vent mindst én time, før køretøjet rengøres eller køres i en bilvask. Det anbefales, at der 
bruges handsker under forseglingsarbejdet. Under ekstreme vejrforhold kan der dannes en fin film af dråber på forruden, der ser 
ud som dug udefra. Den kan fjernes ved at tænde for varmluftblæseren og rette den varme luft op mod forruden. Vi anbefaler 
udskiftning af vinduesviskere, når ruden forsegles. Må ikke anvendes på plast, metal eller lak. Rensemiddel og forseglingsrester 
skal fjernes helt fra karosseriet. Må ikke anvendes på varme overflader. Opbevares frostfrit på et tørt sted. Brug ikke slibemidler, 
stærkt syreholdigt og stærkt basisk glasrens.

Forsigtig: Ikke egnet til polykarbonatglas.

Bevis for ydeevne
 

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


