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Adım : Temizleme 
Koruma uygulamasından önce araç üzerindeki belirgin kirlilikler temizlenir. Bunun için önerimiz Bluechem 
programımızdan “Brushwash N” ürünümüzdür. Katılaşmış böcek kalıntıları kaplama uygulamasından önce 
çok iyi temizlenmelidir. Bunun için ürünümüz “ Insectremover” idealdir. 
Bunlardan sonra Lackvorreiniger “ Boya Ön Temizleyici” ürünümüzü kullanın. Kullanmadan önce iyice 
çalkalayın. Bunu standart bir polisaj makinasıyla uygulayabilirsiniz veya eksantrik makine ile aracın yüzeyine 
uygulayabilirsiniz( Etiketi dikkatlice okuyun). Temizleyici artıkları ve izlerini MicroFaser bezimizle yok edin. 
 
Adım : Kaplama 
Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Orta sertlikte polisaj pedi ve polisaj makinesi kullanınız. Böylelikle orta bir 
kuvvet ve orta bir devirle ürünü yüzeye yedirmiş olursunuz. Kaplama yaklaşık 10 dakikada etkin olur. 
Sonrasında polisaj makinesinde ince yumuşak bir ped kullanarak kuvvetlice polisaj uygulayın. Yüzeyde kalan 
kaplama ürününü yumuşak bir bez ile dairesel hareketler yaparak dağıtın. Daha güzel bir parlaklığa ulaşmak 
için paket içersinde bulunan “ caremax – kaplama bezi” ile polisaj işlemine devam edin. 
Bu uygulamadan sonra araç yüzeyinde 24 saat boyunca mekanik ve kimyasal hiçbir işlem yapılmamalıdır. 
Kaplama yapılan alan: UV ışınlarına, Toza, Suya ve Yol Kirliliklerine dayanıklıdır. 
 
Bakım ve sonraki kaplamalar: 
Kaplama için en uygun bakım ve koruma, her araç yıkamasından sonra Lack-Konservierer kullanılmalıdır. 
Kullanım metodu olarak kılavuzdaki talimatları uygulayınız. Kurutmadan sonraki ideal parlaklığı 
yakalayabilmek için care-max kaplama bezini kullanarak polisaj uygulayın (dairesel orta kuvvetli hareketler). 
Bu bez yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. 
 
Genel Bilgiler : 
Uygulama yapılmış yüzeyde her yağış ve kirlilik , veya uygulama öncesi yetersiz kurutma, kaplama 
oluşumunu olumsuz etkiler. Uygulama +10 dereceden düşük veya + 30 dereceden yüksek sıcaklıktaki 
yüzeylere uygulanmamalıdır. Doğrudan gelen güneş ışınları altında çalışılmamalıdır. 
 
Dikkat: Kaplama Güvenlik Bilgileri: 
Parlayıcıdır. Çok sık maruz kalma cilde kuruluk ve çatlama yapabilir. Buharı, uyku hali ve uyuşukluk 
sersemlik yapabilir. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yutma durumunda hemen doktora başvurmalı, etiket 
veya ambalaj gösterilmelidir. İyi havalandırılmış alanlarda uygulama yapılmalıdır. İçindeki tehlike 
oluşturabilecek maddeler: Su maddesi (Hidro) uygulanmamış hafif Nafta(Maden Yağı). 


