Cartec, Din helhetsleverantör av produkter för
fordonstvätt, vård, polering, lackskydd och
tillbehör
KUNSKAP, KÄNSLA OCH KVALITÉ !
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Lackskydda din Concorde med Gold Wax . . .

. . . vi på Cartec berättar gärna mera !
Ny bil, eller begagnad ? Se först till att bilen är noga tvättad och vid behov polerad.

Steg ett;
Kontrollera först om det finns
asfaltsfläckar eller flygrost på bilen !
Om så är fallet måste först
kallavfettning och / eller
flygrostmedel användas, innan
avspolning med högtryck.
Blanda därefter Exterior Clean XL
med vatten 1:20 och svampa hela
bilen noggrant.
Skölj efter noga, rikligt med vatten.

Steg två;
Kontrollera skicket på lacken.
Finns det repor eller annat som stör
intrycket, måste detta åtgärdas med
t ex polering.
Använd därefter de blåa
microfiberdukarna till att torka (
sprita av ) alla lackerade ytor med
First Prep Dry. Detta för att
säkerställa att ytorna är riktigt rena,
så att lackskyddet, Gold Wax fäster
ordentligt.

Steg tre, nu börjar det roliga !

Använd den blåa applikationssvampen för att ”lägga på” Gold Wax i ett jämnt lager på hela lackytan. Arbetet får inte utföras
på en varm lack, inte heller i direkt solljus. Se till att produkten inte hamnar bredvid, på lister. Om så skulle ske, torka direkt
bort, med en First Prep fuktad trasa. Låt Gold Wax torka i minst 70 minuter, och torka därefter bort produkten med ”nätduken”
Gold Wax är ett flytande hårdvax, speciellt framställt för ny lack eller som efterbehandling av en polerad lack.
Gold Wax är en kombination av utvalda kvalitetsvaxer och ger ett långvarigt, hållbart skydd samt en djup glans och len yta.
Produkten är lättarbetad med hållbarhet upp till ett år.

För information och beställning, kontakta Cartec Sverige;

Cartec VD
Magnus Karlsson
tel; 0736 - 26 26 40
magnus@cartec-sverige.se

Cartec lager
Robert Karlsson
tel; 0793 - 47 06 49
info@cartec-sverige.se

Gävle Dala
Idar Gustavsen
tel; 0702 - 36 24 32
idar.gustavsen@
hotmail.com

Cartec Öst / miljö
Roger Mårtensson
tel; 0720 - 07 15 61
roger@cartec-sverige.se

www.cartecshop.se info@cartec-sverige.se www.cartecworld.com

Vi värnar såklart om din integritet, enligt GDPR. Naturligtvis delar Vi inte dina uppgifter med någon annan. Vi har endast din e-post som uppgift. Innehållet i våra mail är endast
ämnade för kunskap och information om våra produkter och tjänster.

avbeställ informations mail

