
Effektiv dybderengøring og perfekt forberedelse 
af lakerede overflader, der giver de bedste pole-
ringsresultater

• Fjerner nemt genstridige rester og snavs fra malede over-
flader, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, og 
skaber en spejlagtig overfladefinish.

• Specielt skånsom rengøring pga. en meget lav varmeud-
vikling og uden aggressive rengøringsmidler.

• Kan vaskes og genanvendes
• Betydelige tids-, energi- og omkostningsbesparelser
• Utrolig nem at anvende

RENGØRINGSKLUD CLAY-SERIEN

Farve Sort, Rød
Længde x bredde 320 x 300 mm

Anvendelse
Til hurtig og nem fjernelse af spraytåger fra maling, harpiks, tjære og insektrester, især ved behandling af nye og brugte 
køretøjer. Lakerede overflader, glas, krom osv.

Instruktioner
Skyl området, der skal rengøres, og rengøringskluden grundigt med vand eller en PH-neutral bilshampoo (vi anbefaler stærkt 
fortyndet R1 rensemiddel art. 0893125005). Derefter behandles den fugtige overflade med rengøringskluden uden at påføre 
tryk. For at rense med rengøringskluden skal overfladen og rengøringskluden altid være fugtige. Vi anbefaler, at overfladen og 
rengøringskluden fugtes med en pumpesprayflaske under renseprocessen.
Efter endt rensning fjernes eventuelle rester med en mikrofiberklud. Overfladen er således klargjort bedst muligt til polering eller 
tætning.

Art.nr. 0585 300 320
Stk. pr. pk.: 1

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.



Tilbehør Art.nr.
Pumpesprayflaske, opløsningsmiddelbestandig 0891 503 001
Universalrengøringsmiddel R1 5 l 0893 125 005


