
SCRATCH	SOLUTION	REPAIR	KIT	INSTRUCTIONS	
	

Congratulations	 on	 your	 purchase	 of	 the	 Scratch	 Solution	
Repair	Kit.	Please	read	the	instructions	carefully	before	use.	
The	 Scratch	 Solution	 repair	 kit	 is	 specially	 formulated	 to	
remove	surface	scratches,	scrapes	and	swirl	marks	from	your	
vehicle’s	 paintwork	 in	 just	 seconds.	 The	 kit	 includes	 an	
advanced	 superfine	 liquid	 formula,	 expressly	 designed	 to	
work	 with	 the	 professional	 grade,	 easy	 to	 use	 Applicator	
Tool.		
	
The	 Applicator	 Tool’s	 high-speed	 rotations	 generate	 the	
necessary	 heat	 and	 friction	 which	 activate	 the	 formula’s	
ability	 to	 penetrate	 deeply	 into	 the	 scratch,	 permanently	
removing	 surface	 scratches,	 swirl	 marks	 and	 other	 paint	
imperfections,	leaving	a	superb	high	gloss	finish.	For	deeper	
scratches,	this	product	may	only	reduce	their	appearance. 
	
For	use	on	all	automotive	paint	systems	including,	cellulose,	
single	component	and	2-pack	acrylic	clear	coats,	MS/HS	paint	
systems,	 ceramic	 clear	 coats,	 UV	 clear	 coats,	 waterborne	
clear	coats.	The	repair	kit	can	also	be	used	on	boats,	trucks,	
motor	cycles	and	mobile	homes.		
	
Placing	batteries	
Unscrew	 the	 handle	 to	 access	 the	 battery	 compartment.	
Always	 use	 Alkaline	 or	 heavy-duty	 batteries.	 Uses	 4AA	
batteries	 (not	 included)	which	 should	 be	 placed	 inside	 the	
handle	according	to	below	figure.	

	
Do	 not	 mix	 alkaline,	 standard	 or	 rechargeable	 batteries.	
Make	sure	the	motor	head	unit	is	placed	on	the	handle	tight	
to	 make	 sure	 the	 batteries	 make	 proper	 contact	 with	 the	
motor.		
	
Directions	of	use	
Make	 sure	 the	 paint	 surface	 to	 be	 treated	 is	 completely	
clean,	dry	and	cool,	out	of	direct	sunlight.	Shake	the	bottle	
well	 before	 use.	 Place	 the	 microfiber	 cover	 around	 the	
applicator	sponge.		

1. Apply	 a	 small	 amount	 of	 the	 Scratch	 Solution	
formula	onto	the	microfiber	cover.	Always	use	a	
cover	which	is	completely	clean.		

2. Turn	 on	 the	 Applicator	 Tool	 and	 apply	 the	
formula	 to	 the	 paint	 surface	 and	 spread	 into	 a	
thin	layer.		

3. Buff	in	the	formula	by	applying	gentle	pressure.	
Allow	 the	 formula	 to	 thoroughly	 penetrate	 the	
scratch.	Continue	polishing	until	the	film	starts	to	
clear.		

4. Use	a	soft	microfiber	or	cotton	cloth	to	wipe	any	
remaining	 residue	 from	the	paintwork	and	buff	
to	a	beautiful	shine.		

	
Warning	

Causes	 serious	 eye	 irritation.	 Harmful	 to	
aquatic	life	with	long	lasting	effects.	If	medical	
advice	 is	 needed,	have	product	 container	or	
label	at	hand.	Keep	out	of	reach	of	children.	
Read	 label	 before	 use.	 Wash	 hands	

thoroughly	after	handling.	Avoid	release	to	the	environment.	
Wear	eye	protection.	IF	IN	EYES:	Rinse	cautiously	with	water	
for	 several	minutes.	Remove	contact	 lenses,	 if	present	and	
easy	 to	 do.	 Continue	 rinsing.	 If	 eye	 irritation	 persists:	 Get	
medical	 advice/attention.	Dispose	of	 contents/container	 in	
accordance	with	local	regulations.	
	
Brush	applicator	
Remove	 the	 sponge	 top	 applicator	 and	 replace	 the	 brush	
attachment	 to	 use	 the	 applicator	 for	 cleaning	 wheels	 and	
trim	 of	 your	 car.	 Spray	 the	wheels	with	 a	 hose	 to	 remove	
excessive	debris.	Spray	a	wheel	cleaner	onto	the	wheels	and	
trim,	 and	 use	 the	 applicator	 tool	 with	 rotating	 brush	 to	
effectively	and	thoroughly	clean	the	surface	reaching	into	all	
corners.	Beware	 that	 the	Applicator	Tool	 is	not	 fully	water	
proof.	Exposure	to	water	may	damage	the	product.	
	
Shine	&	Seal	
Shake	well	before	use.		

1. Mist	 spray	 Shine	&	 Seal	 Solution	onto	 a	 folded	
microfiber	cloth	and	onto	the	surface	area	to	be	
cleaned.		

2. Gently	wipe	 the	 product	 onto	 the	 surface	with	
pre-wetted	folded	microfiber	cloth.	

3. Using	 a	 second	 folded	microfiber	 cloth,	 quickly	
buff	off	the	remaining	residue	to	impart	a	deep	
gloss	wax	protected	shine.	Replace	cloths	if	they	
become	 too	 soiled.	 Repeat	 process	 until	 the	
whole	 vehicle	 is	 clean,	 wax	 polished	 and	 nano	
protected.	

	
Do	not	use	on	heavily	soiled,	muddy,	caked	on	sand	or	any	
other	abrasive	materials.	Avoid	contact	with	eyes,	skin	and	
clothing.		
	
Observe	 the	 general	 safety	 regulations	 when	 handling	
chemicals.	According	 to	Regulation	 (EC)	No	1272/2008	 this	
product	is	not	classified	according	to	the	CLP	regulation.	Keep	
out	of	reach	of	children.	Protect	from	freezing	and	store	in	a	
sealed	 container	 at	 ambient	 temperature.	 Contains	 no	
petroleum	 solvents,	 no	 Listed	 Hazardous	 ingredient,	 no	
Volatile	 Organic	 Compounds	 (VOC),	 not	 based	 on	 harsh	
caustics	or	silicates,	no	dyes	or	deodorants	that	may	result	in	
allergy	reactions,	non-aerosol	and	non-flammable.			
	
	
	
	
	

	SCRATCH	SOLUTION	REPAIR	KIT	INSTRUCTIES	
	

Gefeliciteerd	 met	 uw	 aankoop	 van	 de	 Scratch	 Solution	
reparatie	 kit.	 Lees	 deze	 instructies	 zorgvuldig	 door	 voor	
gebruik.	 De	 Scratch	 Solution	 Reparatie	 kit	 is	 speciaal	
geformuleerd	 om	 oppervlakkige	 krassen,	 schaafplekken	 en	
hologrammen	 te	 verwijderen	 van	 het	 oppervlak	 van	 uw	
voertuig.	 De	 set	 bevat	 een	 geavanceerde,	 fijne	 formule,	
specifiek	geformuleerd	om	gebruikt	te	worden	in	combinatie	
met	de	professioneel	ontworpen	Applicatie	Tool.		
	
De	 hoge	 rotatiesnelheid	 van	 de	 Applicatie	 Tool	 genereert	
wrijving	 en	warmteopbouw.	Dit	 proces	 stelt	 de	 formule	 in	
staat	om	diep	 in	de	kras	door	te	dringen,	en	oppervlakkige	
krassen,	 hologrammen	 en	 andere	 lichte	 beschadigingen	 te	
verwijderen,	resulterend	in	een	glad	en	glanzend	oppervlak.	
Diepere	krassen	kunnen	mogelijk	alleen	worden	afgezwakt.		
	
Voor	gebruik	op	alle	verfsystemen,	waaronder	cellulose,	één	
component	 en	 2-componenten	 acryl	 clear	 coats,	 MS/HS-
verfsystemen,	 keramische	 clear	 coat,	 UV	 clear	 coats	 en	
watergedragen	clear	coats.	De	reparatie	kit	kan	ook	worden	
gebruikt	op	boten,	vrachtwagens,	scooters	en	campers.	
	
Plaatsen	batterijen	
Draai	 het	 handvat	 los	 om	 toegang	 te	 verkrijgen	 tot	 het	
batterijcompartiment.	Gebruik	 altijd	 alkaline	of	 heavy-duty	
batterijen.	Werkt	op	4AA	batterijen	(niet	inbegrepen),	die	in	
het	 handvat	 dienen	 te	 worden	 geplaatst	 conform	
onderstaande	afbeelding.		
	

	
Gebruik	nooit	alkaline,	gewone	of	oplaadbare	batterijen	door	
elkaar.	 Zorg	 ervoor	 dat	 de	 motor	 kop	 weer	 stevig	 op	 het	
handvat	 is	 gedraaid	 zodat	de	batterijen	 voldoende	 contact	
maken	met	de	motor.			
	
Gebruiksaanwijzing	
Zorg	 ervoor	 dat	 het	 te	 behandelen	 oppervlak	 volledig	
schoon,	 droog	 en	 koel	 is,	 en	 niet	 rechtstreeks	 wordt	
blootgesteld	aan	zonlicht.	
Schud	de	fles	zorgvuldig	voor	gebruik.	Breng	de	microvezel	
cover	aan	rond	de	applicatiespons.		

1. Breng	 een	 kleine	 hoeveelheid	 Scratch	 Solution	
formule	aan	op	de	microvezel	cover.	Gebruik	te	
allen	tijde	een	cover	die	volledig	schoon	is.		

2. Zet	de	Applicatie	tool	aan	en	verdeel	de	formule	
gelijkmatig	over	het	oppervlak.	

3. Wrijf	 de	 formule	 in	 terwijl	 u	 een	 lichte	 druk	
uitoefent.	Ga	door	met	polijsten	tot	de	formule	
voldoende	is	verdeeld.	

4. Gebruik	een	zachte	microvezel	of	katoenen	doek	
om	 overtollig	 residu	 uit	 te	 poetsen	 tot	 een	
schitterende	glans.	

	
Waarschuwing	

Veroorzaakt	 ernstige	 oogirritatie.	 Schadelijk	
voor	 in	 het	 water	 levende	 organismen,	 met	
langdurige	 gevolgen.	 Indien	 medisch	 advies	
noodzakelijk	 is,	 houd	 de	 verpakking	 of	

instructies	bij	de	hand.	Buiten	bereik	van	kinderen	houden.	
Lees	 het	 etiket	 voor	 gebruik.	 Handen	 na	 gebruik	 grondig	
wassen.	 Voorkom	 lozing	 in	 het	 milieu.	 Draag	
oogbescherming.	 BIJ	 CONTACT	 MET	 DE	 OGEN:	 enkele	
minuten	 overvloedig	 spoelen	 met	 water.	 Verwijder	
contactlenzen	 indien	 mogelijk	 en	 van	 toepassing.	 Blijf	
spoelen.	 Indien	 de	 oogirritatie	 aanhoudt:	 een	 arts	
raadplegen.	 Inhoud/verpakking	 afvoeren	 in	
overeenstemming	met	de	lokale	voorschriften.	
	
Borstel	applicator	
Verwijder	 het	 sponshulpstuk	 en	 verwissel	 deze	 voor	 het	
borstel	 hulpstuk	 om	 de	 wielen	 en	 velgen	 van	 de	 auto	 te	
reinigen.	 Spuit	 de	 wielen	 eerst	 af	 met	 een	 tuinslang	 om	
overtollig	 vuil	 te	 verwijderen.	Breng	vervolgens	een	velgen	
reiniger	aan	op	het	oppervlak,	en	gebruik	de	applicatie	tool,	
met	roterende	borstel	om	effectief	en	grondig	het	oppervlak	
tot	in	alle	hoeken	te	reinigen.	Houd	er	rekening	mee	dat	de	
Applicatie	Tool	niet	volledig	waterbestendig	is.	Blootstelling	
aan	water	kan	het	apparaat	schade	toebrengen.	
	
Shine	&	Seal	
Goed	schudden	voor	gebruik.	

1. Spray	 Shine	 &	 Seal	 Solution	 op	 een	
dubbelgevouwen	microvezel	 doek	en	op	het	 te	
behandelen	oppervlak.	

2. Veeg	 het	middel	 voorzichtig	 van	 het	 oppervlak	
met	 behulp	 van	 de	 vooraf	 bevochtigde	
microvezel	doek.	

3. Gebruik	 een	 tweede	 dubbelgevouwen	
microvezeldoek	 om	 overtollig	 residu	 uit	 te	
poetsen	 tot	 een	 diepe,	 met	 wax	 beschermde	
glans.	Vervang	de	doeken	als	ze	te	vuil	worden.	
Herhaal	dit	proces	tot	het	hele	voertuig	schoon	
is,	gepolijst	en	nano-beschermd	is.	

	
Niet	gebruiken	op	sterk	vervuilde,	modderige	oppervlakken,	
aangekoekt	 vuil	 of	 andere	 schurende	 materialen.	 Vermijd	
contact	met	ogen,	huid	en	kleding.		
	
Neem	de	 algemene	 veiligheidsvoorschriften	 in	 acht	 bij	 het	
omgaan	 met	 chemicaliën.	 Volgens	 Verordening	 (EG)	 nr.	
1272/2008	is	dit	product	niet	geclassificeerd	volgens	de	CLP-
verordening.	 Buiten	 het	 bereik	 van	 kinderen	 houden.	
Voorkom	 bevriezing	 en	 bewaren	 in	 een	 afgesloten	
verpakking	 bij	 een	 gangbare	 temperatuur.	 Bevat	 geen	
petroleumoplosmiddelen,	 geen	 geregistreerde	 gevaarlijke	
bestanddelen,	geen	vluchtige	organische	stoffen	(VOS),	geen	
agressieve	 bijtende	 stoffen	 of	 silicaten,	 geen	 kleur-	 of	
geurstoffen	 die	 kunnen	 leiden	 tot	 allergiereacties,	 niet-
aerosol	en	niet-ontvlambaar.		


