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POLERING
Avsluta ALLTID poleringen med
SONAX Perfect Finish och en mjuk
hologramfri polertrissa, så att optimal
glans uppnås.
Vid användande av roterande maskin.
Börja på lågt varvtal första 20 sekunder och höj varvtalet därefter och
jobba med den i 10 sekunder.
Vid användande av oscillernade
maskin, som ShineMate EX610,
#492140, jobba med varvtal 6 vid
tvättrepor.
Är bilen repfri, jobba i varvtal 3 första
20 sekunder och avsluta på varvtal 6
sista 10 sekunder.
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STEG 1
LONG LIFE BASE COAT, #115000
Klipp till en bit optikerduk och lägg
den runt den blå applikatorsvampen
#148950.
Lägg några droppar Long Life Base på
duken. Första gången, när duken är
torr, behövs lite extra medel.
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Torka av med Ultrafina Microfiberduk
# 450700.
Vid avslutat arbete, besiktiga bilen
med hologramlampa Sun Gun
#492020.
SONAX Perfect Finish
#224300

RENGÖR YTAN FÖRST!
Spraya SONAX Paint Prepare på en
Avtorkningsduk för lackskydd #148980,
torka en avgränsad yta helt dammfri.
Använd inte samma Avtorkningsduk för
att torka över lacksyddet som du använt
för att damma av med. (bör ej samtvättas).

Polertrissa:
X-Foam Green Polish
150/30 #493151

Paint Prepare, # 237300
Rengör och förbereder ytan
för applicering av lackskydd.
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Applicera tunt lager och stryk över
ca 50-60 cm yta. Stryk korsvis ett par
gånger så att medlet appliceras
över hela ytan.

Avsluta genom att torka över ytan med
en ren/ny Avtorkningsduk #148980.

OBS! Tänk på att
det enbart ska gå åt
25 ml per bil.

OBS! Torka INTE av med Ultrafina
duk, eftersom den duken suger upp för
mycket medel.

Fortsättning nästa sida!
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Fortsätt på nästa yta och se till att att
det inte blir någon miss mellan ytorna.
Jobba metodiskt över hela bilen på
ytor som är enkla att följa upp.
Maskera känsliga ytor.
Long Life Base Coat kan vid behov
appliceras i flera lager om kund efterfrågar absolut toppklass. Vi rekommenderar ett lager tillsammans med
steg 2 processen, vilket ger ett fenomenalt resultat. Önskas fler lager är max
antalet 3 lager. Därefter sker ingen
skillnad i lackskyddets djuphet.
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STEG 2

VIKTIGT:
Skall härda i minst 2 timmar
och får ej utsättas för fukt,
damm eller vidröring.

GLOSS COAT, #115400
Använd handskar.
Gloss Coat appliceras på samma sätt
som Long Life Base.
Medlet upplevs lite mer strävt än Base
Coat.

Gäller alltså efter varje eventuellt lager av Long LIfe Base
Coat!
Gäller vid rumstemperatur 20 grader.
Vid en rumstemperatur lägre än15
grader rekommenderas 3 timmars
härdning.

Härdning måste i så fall ske i minst 2
timmar per applicering.
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VIKTIGT:
Gloss Coat skall inte appliceras i mer
än 1 lager! Fler än en applicering gör
lacken flammig.
Om du missar att torka av Gloss Coat
i tid, lägg då snabbt på ett litet lager
extra innan första härdning hunnit bli
klar. Torka omgående.

VIKTIGT:
Skall härda i minst 2 timmar
och får ej utsättas för fukt,
damm eller vidröring.
Rekommenderat är att bilen står över
natten för bästa härdningsprocess.
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