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Strana 1 od 2Konečná úprava voskem prémiové kvality pro hydrofóbní lakované povrchy s vysokým

leskem. Hand Wax W0.01 obsahuje prémiový karnaubský vosk, který ošetřené plochy
dlouhodobě uzavře a chrání. Uzavírací komponenty vytvářejí hladký povrch s velice dobrou
hydrofóbií. Lak je zřetelně brilantnější a vysoce lesklý . Hand Wax W0.01 je nutno nanášet
jen slabě,  a je proto velice vydatný.

Oblasti použití
Lakované povrchy a vnější plastové konstrukční díly na osobních autech, užitkových
vozidlech, motorkách atd.

Doporučené použití
Před vyleštěním a konečným nátěrem vozidlo předem důkladně vyčistěte / omyjte alkalicky
(např. prostředkem Green Star, žádné šampóny na konečný nátěr). Při hrubém znečištění
jako pryskyřice, náletová rez, dehet atd. očistěte předem pomocí čisticí modelíny,
odstraňovače asfaltu apod.

Příprava laku: Silně nebo středně zvětralé laky. Podle stavu laku ošetřete strojně brusnou
pastou Heavy Cut (H9.01) nebo Fine Cut (F6.01) (viz informace o produktu Heavy Cut a
Fine Cut). Zbytky odstraňte plně pomocí profesionální utěrky z mikrovlákna. Lehce zvětralé
laky (odstranění hologramu) opracujte pro vysoký lesk Micro Cut (M3.02) strojně pomocí
excentru s nucenou rotací (např. Makita PO5000C) a Micro Cut Pad (viz informace o
produktu Micro Cut M3.02).

Zbytky odstraňte plně pomocí profesionální utěrky z mikrovlákna. Všechny povrchy otřete s
mírným tlakem profesionální utěrkou z mikrovlákna* napuštěnou odstraňovačem silikonu a
vosku a otřete druhou rukou před osušením další novou profesionální utěrkou z
mikrovlákna*. Pouze tak se zcela odstraní tenzidy, sušicí prostředky, oleje obsažené v
leštěnkách atd. a zabrání se problémům zesíťování ručního vosku. Pozor: U citlivých
unilaků nebo jednovrstevných laků je nutno odstraňovač silikonu a vosku zředit vodou v
poměru 1:4, aby se zabránilo eventuálnímu matování. Poslední pruhy doleštěte bez
přitlačení další čistou profesionální utěrkou z mikrovlákna*. Lak by měl mít nyní za
slunečního světla nebo sodíkovou výbojkou na kontrolu laku povrch bez poškrábání a
hologramů. Po tomto kroku už se na lak nesmí sahat rukama / prsty (nebezpečí problémů
zesíťování, používejte rukavice). Povrch je nyní perfektně
připraven pro ruční vosk.

Nanesení vosku: Pro nanesení přitiskněte dodanou houbu lehce do plechovky a vosk
rovnoměrně naneste na plochu. Nechte vosk odvětrat a vyleštěte s utěrkou z mikrovlákna.
Leštěte nejlépe kousek za kousek, např. kompletní kapotu motoru a pak teprve další díl.
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Strana 2 od 2Mytí vozidla: Abyste si dlouho udrželi vysoce lesklý voskovaný povrch a při čištění jej

neodstranili příliš rychle, měli byste vozidlo mýt opatrně ručně. Použijte k tomu hodně vody,
měkké mycí nástroje a pro šetrné usušení povrchu používejte jen měkké suché utěrky.
Tvrdé a agresivní mycí pomůcky rychleji odstraňují vosk a poškrábou povrch. Když se
používají mycí zařízení, měly by to být výhradně textilní mycí linky.

Obaly
Obaly Č. produktu
0,175 L 426175

Výstražná upozornění
Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.;

Upozornění
Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat
ručení z naší strany.Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro
konzultace jsme vám k dispozic.
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