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AUTOGLYM’S
GRUNDTANKE

Autoglym Professional og Bilplejeprodukter er
anerkendt i mere end 40 lande i verden. Mere end 40
års intensiv og konstant udvikling sikrer at hvert enkelt
produkt er udviklet til at være let at bruge, yderst
effektivt og billig i brug. Denne konstante udvikling
fører til løbende modificeringer og fornyelser med
særlig vægt på miljø- og forbrugervenlige produkter.

Hver weekend står millioner af bilejere og
udfører deres rituelle bilvask. De kan inddeles i
2 grupper: de som synes, at det er en sur pligt
og kun gør det absolut nødvendige og de som
synes, det er afstressende og ligefrem nyder at
gøre bilen klar til en ny uge. Autoglym kan
hjælpe i begge tilfælde.

Ved at bruge de rigtige værktøjer og produkter, kan
bilen vaskes meget hurtigere og med et bedre resultat
hver gang! For perfektionisten findes der en række
bilplejeprodukter, som kan forvandle en gammel slidt
bil til en bil med et show-room finish. Hvis du griber
bilvasken an på den forkerte måde, kan det være en
skuffelse. Hvis du bruger de forkerte produkter, kan der
endda opstå varige skader på din bil. Denne lille bog
lærer dig, hvordan du på en nem måde kan genoprette
den oprindelige finish på karosseri og interiør og
derefter hvordan du vedligeholder den, så din bil ikke
bare ser flot ud, men også er mere værd når du engang
vil sælge den. Lige meget hvor beskidt din bil er blevet,
har Autoglym produkterne og denne brochure kan vise
dig hvordan den kommer til at se ud som ”ny” igen.
Selvom denne lille bog er opdelt i forskellige afsnit, er
den skrevet med udgangspunkt i, at du giver din bil en
komplet klargøring fra top til bund. Rækkefølgen vi har
valgt er den mest optimale og er den procedure
Autoglym træner professionelle i at bruge verden over.
Vi starter med fælge, dæk og hjulkasse, efterfulgt af
motorrummet. Derefter behandles interiøret og til sidst
afsluttes der med selve karosseriet.
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Anerkendelse af teknologi og kvalitet
Autoglym anvendes over alt i verden af producenter og/eller importører af følgende mærker:
Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Caterham, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu,
Daimler, Fiat, Ferrari, Ford, GM Holden, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lagonda, Lancia,
Land Rover, Lotus, Mazda, McLaren, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche,
Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, TVR, Vauxhall, Volvo,
VW og Westfield

GRUNDTANKE
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FØR DU BEGYNDER

Der vil samle sig skidt inde i bilen, lige meget hvor forsigtig du er.
Meget af det følger med fører og passagerer ind i bilen, imens trafikos
og luftbårne urenheder kommer ind igennem luftsystemet.

Begynd med at tømme bilen for alt løst indhold. Dette omfatter
handskerum, dørlommer og under sæderne. Efter rengøringen, skal du
nøjes med at lægge det tilbage du har brug for!

Fjern alle måtter. De kan være fastgjorte på en række forskellige
måder. Nogle skal løsnes med en mønt og andre kan bare fjernes.
Bank måtterne for at frigøre skidtet.

Gør det samme i bagagerummet. Fjern omhyggeligt reservehjul,
værktøj, måtter osv. Hvis bilen er en hatchback, fjern da hattehylden,
da den er nemmere at rengøre uden for bilen.

Fjern altid fugleklatter så snart de opstår eftersom de hurtigt kan
ødelægge overfladen på lakken. Hav altid en pakke Bird Dropping
Wipes liggende i handskerummet.

Brug ikke en børsteforlænger til din vandslange, eftersom den især på
meget beskidte biler, kan forårsage alvorlige ridser i lakken. Brug altid
en svamp med rigeligt vand.

For at undgå udtørring og sprukne hænder, bør du anvende en
beskyttelsescreme til hænderne før du begynder. Ved rengøring af de
mest beskidte steder, bør du anvende tykke gummihandsker.

Før du anvender en spand, skal du sikre dig, at den er ren og ikke er
fyldt med skidt og sten (en bils værste fjende) fra forrige vask. Skift
vand regelmæssigt, vand er det billigste rengøringsmiddel du kan få.
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FØR DU BEGYNDER

Våd sektion, tør sektion
Professionelle klargøringsfolk prøver altid at adskille

den våde del af rengøringsprocessen med den tørre.
Hvis det er muligt, bør du gøre det samme ved at finde
et sted, hvor du kan stå og vaske og spule bilen, før
bilen flyttes til et tørt område for polering, især hvis du
anvender elektrisk udstyr. Det er også fornuftigt, at lade
bilen stå og tørre et stykke tid, før du polerer, så du ikke
trækker vand ud af sprækkerne. Husk, at et af de bedste
rengøringsmidler også er det billigste: vand. Skift vand
før det bliver for beskidt og rengør svampe, vaskeskind
og klude ofte. Ellers flytter du bare rundt på urenhederne
i stedet for at fjerne dem. Det bedste vand til at vaske
bilen i er blødt vand, eftersom hårdt vand kan efterlade
kalkaflejringer som kan dæmpe glansen. Dette gælder i
særlig grad, hvis du lader bilen stå og tørre selv.

Det grundlæggende princip for en vellykket
bilpleje er, at vi prøver at genvinde den
oprindelige finish.

Vi prøver ikke at give et falsk indtryk med gimmicks
eller mirakelkure som skaber en illusion af en ren og
pæn bil. Hvis overfladen er skadet pga. forkert brug
eller tidens tæring, findes der nogle muligheder for
hvordan man kan minimere den kosmetiske effekt af
denne nedbrydning og forbedre udseendet. Advarsel!
Lad dig ikke friste til at anvende produkterne fra
husholdningen på bilen. De er fremstillet til andre
formål og kan gøre skade eller ligefrem være farlige at
anvende på bilen. Midler til vinduespolering i huset
indeholder ofte stoffer, som vil give store pletter og

dermed give dårligere udsyn.Opvaskemidler kan også
yde skade, eftersom de kan indeholde store mængder
af salt og højt koncentrat af rensemiddel, der kan fjerne
det beskyttende lag af voks, som omhyggeligt er blevet
påført ugen før! Vi anbefaler heller ikke børste til
vandslangen, da den kan lave slemme ridser. En
justerbar dyse er derimod en nødvendighed. Pleje af
svamp, vaskeskind og klude er også vigtig. Hold dem
rene mellem vask, og vask dem grundigt hvis du taber
dem for at fjerne skidt (ikke i spanden du bruger).

GODE RÅD
☑ Tag dig god tid

☑ Det er bedst ikke at vaske og polere

bilen i direkte sollys

☑ Undgå at vaske din bil i en grus

indkørsel hvis du bruger

højtryksrenser

☑ Brug beskyttelsescreme til dine hænder

før du begynder

☑ Brug beskyttelseshandsker

☑ Brug ikke

husholdningsprodukter

til din bil
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DÆK OG FÆLGE

Sørg for at fælgene ikke er varme (meget vigtigt). Sprøjt Clean Wheels
eller Custom Wheel Cleaner på, så alle synlige overflader vædes. Det
er vigtigt at arbejde med èt hjul af gangen.

Børst grundigt med Hi-Tech Wheel Brush og vær opmærksom på at nå
alle overflader. Skyl grundigt med en tynd kraftfuld vandstråle og lad ikke
rensemidlet udtørre før du afskyller.

Sprøjt Engine & Machine Cleaner under hjulkasserne og på alle
mudrede områder. Dette er et meget stærkt middel og bør virke i flere
minutter, så det kan trænge ind i urenhederne og opløse disse.

Brug en stiv børste eller en spartel til at fjerne skorper af urenheder i
hjulkasserne. Prøv ikke på at bruge skarpe genstand såsom en
skruetrækker, da dette kan lave ridser og skader i lakken.

Sprøjt forsigtigt Alloy Wheel Seal på hjulet eller direkte på en klud for at
holde produktet væk fra bremseskiver og kalibre, og påfør derefter til
hjulet. Polér med en blød tør klud for en bremsestøvsresistent glans.

Uanset om dækket er vådt eller tørt kan du påføre Instant Tyre Dressing
eller Foaming Tyre Dressing og lade produktet tørre til det bliver blankt.
For en mat finish aftørres med en klud før produktet er helt tørt.

Til meget snørklede og special legeringer, bruges Custom Wheel
Cleaner, som har en balanceret syre-fri formular, der er mildere mod
miljøet og fælgene.

Glem ikke reservehjulet. Rengør det både på inder- og ydersiden, da
det vil gøre det mere renligt at skifte hjul og desuden giver det et godt
indtryk, når du skal sælge bilen.
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DÆK OG FÆLGE

Instant Tyre Dressing og
FoamingTyre Dressing
Begge produkter indeholder en blanding af polymer og
beskyttende midler, som giver nyt liv til dæk og andre
gummidele. Lad produktet tørre og du får en blank
overflade eller tør over umiddelbart før udtørring og få
en mat finish.

Mudder er den første fjende du skal angribe.
Hvis din bil er meget mudret, skal du først
skylle det værste væk, inden du begynder med
rengøringsmidler.

Dette reducerer unødigt spild til et minimum. Brug
Engine & Machine Cleaner i hjulkasserne og langs
panelerne. Dette fjerner genstridige urenheder og
snavs. Genstridige skorper i hjulkasserne fjernes med
et stykke træ eller spartel lavet til samme formål. Brug
ikke metal eller skarpe genstande der kan ridse lakken.
Pas også godt på, at der ikke er takkede kanter, som du
kan skære dine hænder på, når du arbejder under
hjulkasserne.

Arbejd kun med kolde hjul og fælge, sprøjt Clean
Wheels eller Custom Wheel Cleaner på et hjul af
gangen. Sørg for at hele overfladen er dækket. Børst
med en Hi-Tech Wheel Brush og skyl grundigt af med
vand, inden væsken når at tørre. Fjern tjærepletter med
Intensive Tar Remover. Clean Wheels og Custom Wheel
Cleaner fjerner ikke rust, der har angrebet fælgene
under klarlakken. Skader af denne natur kræver en
specialist. Mens fælge og dæk stadig er våde kan
Instant Tyre Dressing eller Foaming Tyre Dressing
sprøjtes på over hele overfladen og tørrer til en blank
overflade.

CleanWheels og Custom
Wheel Cleaner
Clean Wheels er et kraftfuld værktøj til at rengøre dine
fælge. Det indeholder syre og stærke rengøringsmidler
og skal derfor anvendes med forsigtighed. Det kan
bruges på de fleste legeringer, lakerede og malede
overflader. Men man må være forsigtig med enkelte
anodiserede og ømtålelige special finisher.
Brug i stedet Custom Wheel Cleaner,
som er et syrefrit produkt, til
disse typer. Hvis brugt efter
anvisningerne, vil en
hyppig brug af
Autoglym Wheel
Cleaners holde dine
fælge flotte uden de
store anstrengelser.

GODE RÅD
☑ Brug kun Clean Wheels og Custom

Wheel Cleaner på kolde fælge

☑ Færdiggør en fælg af gangen, så produktet

ikke udtørrer

☑ Brug aldrig slibemidler på fælgene

☑ Brug gummihandsker og øjenbeskyttelse

☑ Lad ikke produktet tørre, da det kan

give pletter

☑ Følg sikkerhedsinstruktionerne ved brug

af fælgerens

☑ Brug ikke for meget vinyl eller gummi

make-up på kontrolpedaler eller på

motorcykeldæk, da det kan gøre

dem glatte.
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Du skal bruge: Engine & Machine Cleaner,
Clean Wheels, Custom Wheel Cleaner,

en stiv børste eller en spartel, Hi-
Tech Wheel brush,
Intensive Tar Remover,
Instant Tyre Dressing,
Foaming Tyre Dressing,
Alloy Wheel Seal og en
Perfect Polishing klud.
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RENGØRING AFMOTORRUMMET

Nu til dags, afhængig af mærke og model, er størstedelen af alle
motorer tildækkede. Men, der skal stadig tjekkes, at alle dæksler sidder
tæt, såsom oliefilter, beholdere til bremsevæske og andre væsker.

En opsamling af vissent løv i luftindsugningen kan til sidst
blokere helt. Fjern alle blade og andet smuds fra kanalen i kanten
ved frontruden.

Det er bedst at afdække eftermonterede alarmer og tilbehør. De
afdækkes hurtigt og nemt med husholdningsfilm. Brug et stykke som
er stort nok til at dække hele den blottede del.

Sprøjt Engine & Machine Cleaner på alle overflader under motorklappen.
Vær opmærksom på de stærkt tilsmudsede dele nederst i
motorrummet og vær forsigtig med ømtålelige isoleringsmaterialer.

Behandlingen får gummi og plastik til at se ud som nyt, i modsætning
til motorlak, vil behandlingen ikke blive brunlig og kan fjernes næste
gang motoren bliver renset.

Brug køkkenrulle til at aftørre overskydende vand i huller og lignende.
Spray derefter Vinyl & Rubber Care over hele motoren. Lad det tørre
og udjævn pletter med en tør klud.

Skyl motoren med vandslange, begynd nederst og arbejd opefter. Dette
får rengøringsmidlet til at rende af. Undersiden af motorklappen kan
også spules med vand men pas på ømtålelige isoleringsmaterialer.

Børst grundigt med en radiator pensel. Brug tid på dette, så hver
eneste overflade bliver behandlet og påfør mere Engine & Machine
Cleaner, hvis du overså et område.
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MOTORRUMMET

Engine &Machine Cleaner
Engine & Machine Cleaner er et stærkt
affedtningsmiddel, som løsner al slags smuds, fedt, olie
og trafikfilm. Det kan bruges på alle former for
køretøjer og angriber ikke pxlast, gummi og lak.

Anden brug
Dørhåndtag, hjulkasser og bagagerum. Det er også godt
til græsslåmaskiner, og andet udstyr til hus og have.

Vi begynder med den mest beskidte del af jobbet.
På en bil der har kørt mange kilometer vil der være

snavs og smuds fra vejen samt olieaflejringer. Arbejd
altid med en kold motor af 2 grunde. En varm motor
får rengøringsmidlet til at tørre meget hurtigt, så det
ikke når at gøre sit job. Og endnu vigtigere, at sprøjte
vand på en varm motor kan føre til kondensering inde i
elektriske dele, dette kan påvirke driften og i ekstreme
tilfælde føre til en kortslutning. Moderne motorrum er
generelt uimodtagelige mod vand, med der er visse
modeller og dele som kan være tilbøjelige til
problemer, f.eks. biler med dybt forsænkede
skruehuller eller tændingsdele placeret på steder, hvor
der kan opsamles vand. Desuden er der på ældre biler
mere metal på grund af dårligere udformning og
nedbrydning af isoleringsmaterialet. Hvis din bil har
synlige elektroniske dele, er det en god idé at dække
dem med husholdningsfilm. Det omfatter bilalarmer og
andre eftermonterede dele, fordelerdæksel og
indgange til luftfiltre. Påførelsen af Engine & Machine
Cleaner skal være grundig men ikke overdrevent.
Hensigten er at dække alle flader, uden at få væske ud
over gulvet. Sørg for at fjerne overskydende produkt
fra karosseriet med det samme. Påfør skiftevis fra hver
side af motorrummet. Brug en radiatorpensel til at få
alle afkroge dækket med produktet. Når motorrens er
påført, spules efter med rent vand nedefra og opefter.
Undersiden af motorklappen kan også behandles.
Ældre biler kan have isoleringsmateriale som er sprødt
og krakeleret. Lad det være – eller behandl det meget
forsigtigt med lavt tryk i
slangen. Brug køkkenrulle til at
aftørre overskydende vand og
påfør Vinyl & Rubber Care i et
tyndt lag over hele området.
Motorrummet tørrer
med en
glans, som
får alle
overflader
til at skinne som nye.

GODE RÅD
☑ Rengør aldrig en varm motor

☑ Kontrollé r, at alle dæksler på

væskebeholdere er tætte før

behandlingen påbegyndes

☑ Fjern løse småsten og andet stort

smuds, som kan forårsage stor skade

når du spuler bilen

☑ Brug sikkerhedsbriller og handsker

☑ Husk at forsegle alle elektriske dele

med husholdningsfilm før rengøring
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Du skal bruge: Engine
& Machine Cleaner,
husholdningsfilm,
langskaftet radiator
pensel, Vinyl & Rubber
Care, køkkenrulle og
vandslange
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DØR OG BAGAGERUMSKANTER

Sprøjt Engine & Machine Cleaner på alle dørkanter og rammer op til
vindueshøjde. Bliv ikke forskrækket, hvis du kommer til at sprøjte på
interiøret. Rengøringsmidlet skader ikke tekstiler.

Brug en lille børste til at bearbejde rengøringsmidlet ind i folder rundt
om låse og hængsler. Fugt børsten med rengøringsmiddel før du
begynder. Luk alle dørene nogle minutter så midlet får tid til at virke.

Gentag denne proces i bagagerumskanterne på alle nedre flader.

Sprøjt ikke rengøringsmiddel på undersiden af bagagerumsklappen.
Brug kun den lille børste til at påføre midlet og gnid før du spuler af.

Resultatet vil bidrage til at bilen ser ud som ny. Husk at tørre
dørkanterne over hver gang du vasker bil så de altid er rene og pæne.

Når du kommer til bagagerummet, lukkes klappen og strålen holdes
mod sprækken mellem klap og karroseri. Dette vil fjerne det meste
skidt og resten tages med en klud eller et vaskeskind.

...flyt strålen mod døråbningen. Dette giver en bedre styring og holder
vandet væk fra interiøret. Gentag processen på dørkarmen og fjern
mulige blokeringer fra dræningshullerne.

Brug en koncentreret vandstråle og spul dørkanterne nedefra og
op til middelhøjde. Ret slangen lidt skråt væk fra bilen, skru op for
vandet og…
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TAB TEXTDØR OG BAGAGERUMSKANTER

Du skal bruge: Engine Cleaner, lille
malerbørste, Vinyl & Rubber Care,

klud og vandslange

Kun få bilejere tager hensyn til disse områder,
som kan være vanskelige og tidskrævende,

hvis de ikke bliver behandlet på den rigtige måde.
Her bruges igen Engine & Machine Cleaner og
dørkanterne spules op til middelhøjde. Sprøjt midlet på
dørkarmene og selve dørkanterne. Brug en lille børste,
til at komme ind i krogene. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre bagagerumsklappen og
kanterne ved benzindækslet. Sprøjt midlet på de
nederste bagagerumskanter ved åbningen, men brug
en børste til at påføre midlet på kanterne og metallet.
Sådan undgår du, at der kommer rengøringsmiddel ind
i bagagerummet. Nu kommer den ”skræmmende” del:
at spule rengøringsmidlet væk med vand. Det ser
vanskeligt ud, men hvis du er forsigtig og følger den
beskrevne fremgangsmåde, får du ikke bilen fyldt med
vand. Vær opmærksom på, at vandstrålen peger væk fra
interiøret, peg ud fra bilen og hold slangen i bevægelse.
Begynd nederst og arbejd dig op til middelhøjde. Sluk
for vandet mellem hver omgang. Stænk på polstring og
tekstiler kan aftørres. På læderinteriør aftørres
omgående for at undgå pletter.Sprøjt Vinyl & Rubber
Care på pakninger i åbningerne. Brug Perfect Polishing
klud og puds det blankt, tør overskydende
rengøringsmidler af gummidele.

Engine &
Machine
Cleaner

Ved at være et ikke-
rustdannende produkt er
Engine & Machine Cleaner
ideelt til alle former for
rengøringsjob, hvor det er
nødvendigt at fjerne olie, fedt
og skidt på en sikker måde.
Det skader ikke tekstiler og
polstring samt pyntelister,
hvis det
kommer
i kontakt
med disse
under arbejdet.

GODE RÅD
☑ Brug Vinyl & Rubber Care på gummi og

vindueslister

☑ Det kan være nødvendigt at smøre låse

og hængsler efter behandling

☑Brug tape til at dække alle

metaldele på din børste

☑ Hvis du anvender højtryksrenser skal

du tjekke at låsepladen i dørlåsen ikke

er lukket

☑ Brug svamp og vand hvis du ikke har

en vandslange til rådighed

Vinyl & Rubber Care
Produktets “smørende og glatte”
egenskaber betyder, at
pakningslister i dørene ikke

klæber fast. Pas på ikke at få
produktet på bilruderne, da det vil
gøre dem fedtede.
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INTERIØR 1

Med en kraftig støvsuger fjerner du så meget snavs og urenheder fra interiøret,
som du kan. Brug en stiv børste på gulv og sæder til at få fastgroede
urenheder frem og en blød børste til sprækkerne i instrumentbrættet

Hovedopgaven går ud på at sprøjte rengøringsmiddel på hver eneste
flade. Sprøjt Interiør Shampoo på en fjerdedel af loftsbetrækket ad
gangen.

Brug en blød svamp eller klud til at arbejde rengøringsmidlet ind i
stoffet, ikke for meget af gangen. Brug en fugtig Aqua Dry til at fjerne
skidtet. Rens ofte med rent varmt vand.

Sprøjt shampoo på kontrolpanelet og brug en svamp eller en lille blød børste
i sprækkerne. Vær særlig opmærksom på rattet og instrumentpanelet, da det
optager en masse støv. Tør ren med en fugtig Aqua Dry.

Sprøjt nu Odour Eliminator på tæpper og måtter. Produktets bioaktive
formular vil fjerne alle uønskede lugte (f.eks. cigaretrøg, hund eller
mad og drikke.)

Det er nemmest at håndtere måtter udenfor bilen. Børst eller støvsug
måtterne, sprøjt derefter med Interior Shampoo. Spul efterfølgende
grundigt. Hæng til tørre.

Sæderne kan være meget beskidte så det er bedst at bruge en blød
børste sammen med Interior Shampoo for at løsne genstridige pletter.
Tør efter med en ren fugtig klud.

Gentag behandlingen ved dørene og derefter tæpperne. Brug nok
Interiør Shampoo, så det danner en let skummende effekt på alle
overflader men pas på ikke at overvæde tekstilerne.
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TAB TEXTINTERIØR

Al slags støv, røg, urenheder og lugte samler
sig inde i bilen, og påvirker alle overflader.

Derfor skal bilens interiør regelmæssigt grundigt
rengøres. Hensigten er at fjerne alle urenheder og få det
oprindelige udseende og glansen frem igen. Kun på denne
måde bliver bilen igen som ny. For at give
rengøringsmidlerne mulighed for at virke, er første opgave
at støvsuge hver eneste del af interiøret for at fjerne løst
støv og snavs – selv om det kan se rent ud. Dette
omfatter tæpper, sæder, instrumentpanel, loftsbeklædning
og hattehylde. Brug en forholdsvis stiv børste på tæpper
og tekstiler, for at få støvet op til overfladen samt en lille
blød børste til at komme ind i sprækkerne i
instrumentpanelet og andre områder der er svære at nå.
En kraftig støvsuger med et lille fladt tilspidset
mundstykke er bedst, men pas på at spidsen ikke ridser
eller skader overfladen. Husk at være så grundig som
mulig, fordi alt støv som du ikke fjerner, vil blive flyttet
rundt i bilen når den bruges. Dette gælder særligt for
tæpper og sæder. Når støvsugningen er færdig og før du
går i gang med hovedrengøringen, kontrolleres for større
pletter af f.eks. olie, fedt, tyggegummi og skomærker
nederst på dørpanelerne og fjern dem med Intensive Tar
Remover. Brug en klud vædet i produktet, så vil de fleste
af disse mærker opløse sig. Skrammede og slidte
overflader kan med fordel få en behandling med Vinyl &
Rubber Care. Påfør sparsomt og brug ikke på pedaler eller
andre kontrolpaneler. Efter at have forberedt interiøret og
fjernet støv og andet skidt er vi klar til at komme shampoo
på alle overflader. Først skal loftbeklædningen rengøres.
Sæt dig på bagsædet og start bagerst, med en fjerdedel af
gangen og overlap med ca. 5 cm. Sprøjt Interior Shampoo
jævnt og let over den første del af loftbeklædningen.
Brug en blød svamp eller klud til
blidt at sprede produktet over
området. Til sidst tørres efter
med en ren opvreden klud.
Hvis loftsbeklædningen er meget
beskidt, kan det være nødvendigt
med en ekstra påføring. Skyl
jævnligt kluden op i rent
vand. >>

GODE RÅD
☑ Sæt ventilatoren på max. for at blæse luft

ud af kanalerne når du støvsuger

☑ Brug aldrig en børste på læder, da den kan

lave ridser

☑ Brug aldrig en børste på loftbeklædningen,

da den kan sætte sig fast i trådene

☑ Brug ikke for meget væske og gnub

Ikke hårdt på loftsbetrækket

☑ Brug ikke Vinyl & Rubber Care på rat,

gearstang eller pedaler, da det vil

blive glat

☑ Lad døre eller vinduer være åbne så

interiøret kan tørre

☑ Fjern måtter og rengør den udenfor bilen

☑ Opbevar en Hi-Tech Interior Microfibre i

dit handskerum for hurtig og nem

afstøvning af kontrolpanel og interiør

Du skal bruge: Støvsuger, stiv børste,
lille blød børste, Odour Eliminator,
Vinyl & Rubber Care, Interior Shampoo,

Hi-Tech Microfibre,
Aqua-Dry og svamp.
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INTERIØR 2

Sprøjt Active Stain Remover på genstridige pletter på tekstiler såsom
tæpper, sæder og døre. Tjek for farveægthed på et lille område før
brug.

Arbejd forsigtigt produktet ned i området med den gule svamp. Store
områder kan have brug for en total rengøring for at undgå ”rene
områder”. Brug en ren hvid klud eller papir til at opsuge med.

Efter at have fjernet så meget støv som muligt med en støvsuger,
startes med at sprøjte Leather Cleaner direkte på området eller via en
blød svamp eller klud, hvorefter det arbejdes ind i læderet.

Denne proces vil give en let skum. Tillad ikke produktet at tørre. Brug
enten en Hi-Tech Interior Microfibre eller fugtig Aqua-Dry til at fjerne
skidt, skum og rengøringsmiddel fra betrækket.

Sørg for en jævn fordeling, vær opmærksom på folder i læderet. Når
produktet er påført alle overflader, skal der poleres efter med en ren
Perfect Polishing Klud eller en Hi-Tech Microfibre.

Når læderet er rent og tørt kan Leather Care Cream påføres. Påfør
produktet jævnt på alle overflader med Perfect Polishing kluden eller
Perfect Palm Applicator (aldrig direkte på læderet).

Brug den hvide Magic Sponge, let fugtet med rent vand for nemt at
fjerne genstridige skrabemærker, især dem forårsaget af sko ved
indstigning i bilen.

Skrabemærker, blæk, indgroet skidt på hårde plastiklister kan også
behandles med Active Stain Remover. Sprøjt på sparsomt.

1 3

2 4

1 3

2 4

SKIDT OG MÆRKER

LÆDER RENGØRING OG MÆTNING
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>> Hvis der er soltag åbnes dette nogle centimeter
og forkanten rengøres. Luk taget og afslut. Før du
forlader bagsædet, rengør da bagsiden af forsæderne,
hattehylden og sidepanelerne. Derefter skal
instrumentpanel, pyntelister på dørene og
midterkonsol sprayes med Interior Shampoo, og
bearbejdes med en blød svamp eller klud. Derefter
aftørres med en ren fugtig klud for at fjerne alle rester.
Vær særlig opmærksom omkring rattet og
betjeningshåndtagene. Brug en lille malerbørste til at
komme ind i alle sprækker og luftkanaler. Pas på ikke
at bruge for meget spray omkring elektriske dele.
Tæpper og tekstilsæder kan rengøres på samme
måde, ved at bruge en børste i stedet for en svamp.
Udtagelige måtter bør rengøres og spules udenfor
bilen. Hæng dem til tørre før de lægges tilbage i bilen.

Dit interiør er nu rengjort og nu er det bedste
tidspunkt til at fjerne de sidste lugte fra din bil med
Odour Eliminator. Sprøjt på al polstring, måtter og
bagagerum, hvis det skulle være nødvendigt.

Interior Shampoo
Indeholder en blanding af aktive ingredienser, som
renser i dybden og giver en frisk duft i alle slags
tekstiler, polstring, tæpper, loftsbeklædning, vinyl og
plastik. Ved at gnide med en svamp eller børste, før du
tørrer over med en ren fugtig klud, bliver der ikke nogle
rester tilbage, så den oprindelige matte finish
genskabes og overfladen bliver som ny. Dette ser ikke
kun godt ud, men sikrer også, at der ikke er nogen
klæbrige aflejringer, som fremmer
nydannelser af urenheder. Efter
at have fjernet varige lugte
giver shampooen samtidig
bilen en behagelig frisk –
men ikke
gennemtrængende –
duft.

Skidt og Mærker
Det komplette Stain & Scuff removal kit indeholder

alt det du skal bruge til at fjerne pletter og mærker fra
interiøret i bilen. Active Stain Remover har en avanceret
bioaktiv formular, der fjerner de fleste genstridige
pletter fra blandt andet sæder, betræk, måtter og
loftsbeklædning. Det fjerner effektivt pletter og lugte
forårsaget af drikke, mad, mælk, chokolade, blod,
opkast osv. Når det først er behandlet med Active Stain
Remover, vil det effektivt fjerne lugte fra området.
Magic Sponge fjerner genstridige skrabemærker som
traditionelle rengøringsmidler ikke fjerner.

Rengøring og mætning
af læder

Læderbetræk er meget holdbart så længe, at de
essentielle olier og præserverende stoffer af og til bliver
erstattet. Leather Cleaner indeholder specielle
rengørende og lugtfjernende midler for sikkert at
rengøre og opfriske bilens læderbetræk. I modsætning
til stærke rengøringsmidler har Leather Cleaner en
neutral PH værdi, som ikke fjerner de essentielle olier,
som holder læderet blødt og forhindrer revner i
overfladen. Leather Care Cream er en omhyggelig
blandet emulsion, som indeholder sæber og naturlige
olier, der beskytter og fugter og hjælper til at beskytte
og bevare læderets naturlige egenskaber. En let jævnlig

behandling, vil bevare det naturlige
udseende og karakteristika af bilens
læder. Leather Care Cream er primært

til rent eller rengjort læder.

Du skal bruge:
Komplet Stain &
Scuff Removal Kit,
Leather Cleaner
og Leather Care

Cream.
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VASK AF KAROSSERI

Brug Bodywork Shampoo med lunkent vand. Skummet virker som
”smøremiddel” for svampen på lakken. Spul de værste urenheder
væk, sprøjt derefter bilen over med en let regn for at gøre den våd.

Active Insect Remover kan sprøjtes på bilen hvor det findes
nødvendigt for at blødgøre insektrester. Bird Dropping Wipes kan
ligeledes bruges til indtørrede fugleklatter.

Brug svamp på bilen – en side af gangen. Begynd på taget og arbejd
dig nedefter. Brug rigeligt med vand og store bevægelser så
urenheder løber af.

Brug en lille blød børste til at få alle urenhederne frem fra
sprækkerne rundt omkring kofanger, nummerplade, dørsprækker,
mærker og frontgrill.

Aftør alle dørsprækker og bagagerumskanter. Åben og luk dørene og
bagagerumsklappen nogle gange, og lad dem stå åbne for at tørre. Brug
kanten af vaskeskindet til at suge vandet fra svært tilgængelige områder.

Aqua Dry vaskeskind tørrer din bil hurtigere end naturligt vaskeskind
og kan optage meget store vandmængder. Brug det fladt for at få det
mest muligt vand af før du afslutter på normal vis.

Brug Hi-Tech Flexi Water Blade, som hurtigt fjerner det meste af vandet
på karosseriet og ruder, så du kun skal afslutte med en hurtig aftørring
med et Aqua Dry vaskeskind.

Lad ikke bilen tørre op med shampoo før du skyller efter med vand.
Dette er især gældende på en varm sommerdag.

1 5

2 6

3 7

4 8
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Bodywork Shampoo
Conditioner
Dette produkt indeholder en formel, som fjerner trafikfilm
uden at skade den polerede lak. Produktet kan anvendes
på alle typer lak. Supplerende komplekse ingredienser
fæstner sig til karosseriets overflade ved elektromolekylær
tiltrækning, som gør overfladen vandafvisende og beskytter
polishen. Dette produkt har en akkumulerende virkning og
vil give en bedre glans og beskyttelse for hver gang det
bliver brugt. Opvaskemidler må aldrig bruges på billak, da
det høje indhold af rengøringsmiddel vil fjerne polishen. Det
kan også indeholde salt, som kan opsamle sig og med
tiden forårsage rust.

Aqua Dry
Et ultra absorberende syntetisk vaskeskind, som gør
aftørringen af bilen hurtigere og lettere. Den kan opbevares
i våd tilstand og kræver et minimum af vedligeholdelse.

Active Insect Remover
Et koncentreret skum designet til hurtigt at opløse
insektrester fra bilens karosseri, vinduer og forlygter.

Bird DroppingWipes
Disse vådservietter indeholder alle de ingredienser der
er nødvendige for at blødgøre og fjerne selv de mest
genstridige pletter på en nem og bekvem måde.

Du skal bruge: Bodywork Shampoo Conditioner, Active
Insect Remover, Bird Dropping Wipes, spand, svamp,

blød børste, vandslange, Aqua
Dry, Hi-Tech Flexi Water
Blade og vaskehandske.

Før en svamp bruges på karosseriet, skal faren
for ridser reduceres.

Belægningerne med snavs og sand som har fæstnet
sig til karosseriet, specielt de nederste områder, har en
slibeeffekt og ved at skrubbe med svamp kan det
forårsage alvorlige og varige ridser i lakken. Tag dig
god tid med vandslangen, brug den kraftigste stråle.
Begynd nederst med vanger, hjulkasser og kanter og
arbejd op efter mod taget. Koncentrer dig om at få
fjernet så mange urenheder som muligt og sæt
vandstrålen ind i alle sprækker, hvor svampen ikke kan
nå. Afslut med at gøre bilen grundigt våd ved at lade
vandet ”regne” over hele bilen. Fugleklatter og
insektrester kan også ødelægge lakken, så disse bør
fjernes før vask. Herefter kan du bruge svampen med
lunkent vand (ikke varmt) og Bodywork Shampoo
Conditioner. Brug store, fejende bevægelser og overlap
så du ikke glemmer områder. Lad ikke svampen blive
tør og fyld den ofte med nyt frisk vand fra spanden.
Brug en blød børste i sprækker og omkring kofanger
osv. Arbejd med svampen nedefra og op og nedefter
igen, en side af gangen. Lad ikke shampooen tørre op
inden du skyller efter med rent vand. Fjern overflødig
vand med en Hi-Tech Flexi Water Blade (tør skraberen
ren før og imens du bruger den) og brug efterfølgende
Aqua Dry vaskeskind til at fjerne de sidste rester af
vand. Tør dørkanter og bagagerumskanter og gør klar
til polering af bilens karosseri.

GODE RÅD
☑ Sæt vinduesviskerne halvvejs op på

ruden for bedre at kunne komme til

☑ Vask ikke bilen i direkte sollys

☑ Bodywork Shampoo Conditioner

kan bruges med koldt vand
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BEHANDLING AF RIDSER

Lige meget hvor forsigtig du er, er stenslag ikke til at undgå. Skaderne
bør behandles hurtigt. Sørg for at alle urenheder og løs polermiddel
bliver fjernet. Små skader kan fyldes med lak…

....på en papirclips eller tandstik. Før lakdråben til skaden og lad den
dryppe på plads. Så undgår du overlapninger, som typisk sker hvis du
bruger en pensel. Polér ikke området i minimum en uge.

Overfladeridser, såsom de der kommer efter tur i vaskehal eller en
taske, der støder mod lakken, kan fjernes ved brug af Paint Renovator.
Påføres på tværs af ridsen og gnid..

Til sidst bruger du en lille pensel til små pletter uden lak eller fine
dybe ridser, der ikke kan poleres væk.

Brug Super Resin Polish eller Ultra Deep Shine på en mørk bil, til at
fjerne Paint Renovater og få den fulde glans tilbage igen, men pas på
ikke at gnide for hårdt på panel og dørkanter, så du fjerner for meget lak.

...indtil ridsen er væk. Lad tørre og fjern så det overflødige.

1 4

2 5

3 6

Ridser forekommer i alle former og størrelser, så før du
går i gang med behandlingen skal du vurdere, hvor dyb
ridsen er og hvor meget lakken er skadet.

Grunden til at ridser er så lette at se, er at siderne i
ridsen reflekterer lys og fremhæver skaden. Poleringen
kan kun fjerne meget små ridser mens dybe ridser kan
skjules ved at afrunde kanterne og fylde ridsen med et
tyndt lag poleringsmiddel. Et gennemgående træk ved

moderne lakeringsarbejde er brugen af flere lag af
klarlak. Alle metallic, perlemor og lignende har et
afsluttende lag klarlak, for at give maksimal glans og
fremhæve skønheden i disse special finisher.
Diagrammet viser lagene af lak på en typisk moderne
bil. Det viser også fire ridser af forskelligt
skadesomfang. Det er vigtigt at forstå, hvad du har at
gøre med før du prøver at fjerne ridsen.
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en lille pensel. Pletlak vil beskytte skaden og gøre den
mindre synlig. Derefter kan der lægges et lag klarlak
på, men først når pletlakken er hærdet (vent mindst en
uge), hvorefter området kan poleres, så det går i et
med overfladen.

4:Dybe ridser
Meget dybe ridser går helt ned i metallet. Vent ikke.
Rengør området grundigt. På alvorlige ridser skal du
bruge en rustbeskyttende grunder før du påfører pletlak
og klarlak.

Paint Renovater
Må kun bruges når Super Resin Polish ikke kan fjerne
overfladiske ridser. Paint Renovater indeholder milde

slibemidler, som fjerner et tyndt lag billak
eller klarlak. Efter brug anvendes Super Resin
Polish igen for, at genoprette glansen og
beskytte finishen.

Du skal bruge: Paint
Renovator, Perfect
Polishing klud, Perfect
Palm Applicator,
pletlak, Super Resin

Polish, Ultra Deep Shine
og en fin kunstnerpensel

1:Overfladiske ridser
Skyldes ofte børster fra vaskehallen eller dårlige
vaskemetoder. Sådanne skader går kun ned i det
afsluttende laklag eller klarlakken og er måske ikke
synlig for øjet. Lakken virker dog mat eller misfarvet. Det
kan som regel udbedres ved en grundig rengøring af
Super Resin Polish eller Ultra Deep Shine på en mørk bil.

2: Synlige ridser
Hvis en ridse trænger gennem toplakken, men ikke

længere end til farvelaget, kan det som regel udbedres
ved polering. Sådanne skader skyldes ofte, at tasker, tøj
eller uforsigtig omgang med nøgler kommer op af
bilens lak. Du vil sandsynligvis være tvunget til at bruge
Paint Renovator for at slibe noget af lakken ned, så
ridsen går i et med overfladen og ikke er så synlig. Vær
meget opmærksom så du ikke overdriver og sliber
overfladen for langt ned. Hvis du blotlægger laget under
toplakken, vil det gøre alvorlig skade som kræver
nylakering. Når du er tilfreds og ridsen er næsten væk,
vil det sidste lag med Super Resin Polish tilføre en tynd
hinde, som er med til at fylde småskader og
gøre dem nærmest usynlig.

3: Skader på
grunderen
Hvis ridsen viser en grå eller
hvid farve betyder det, at den
går helt ned til grunderen. Det
er ikke muligt at polere
sådanne skader væk og der kan
hurtigt opstå rust, hvis skaden
ikke bliver behandlet. Rengør
området grundigt med
rengøringsmiddel og påfør
omhyggeligt en pletlak med

GODE RÅD
☑ Brug en tandstik eller en papirclips til

at lade lakken løbe ned i stenslaget.

☑ Brug en meget fin kunstnerpensel

med pletlak

KLARLAK
FARVETLAK

GRUNDER

M ETALPANEL

1 2 3 4
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POLERING - PÅFØRING

Bilen er nu flyttet til et tørt område og står klar til polering. Vandrester
ved kofangeren og sidespejlene kan tørres væk med varm luft fra
udblæsningsdelen på støvsugeren.

Nederste halvdel af karosseriet vil være plettet af asfaltsstænk og
oliepletter. Sprøjt Intensive Tar Remover på sidepanelerne…

…og lad det stå nogle minutter. Med en blød klud tørrer du
asfaltresterne af og gør klar til polering. Fjern altid asfalt pletter før du
polerer. Poler altid lakken efter brug af Tar Remover.

Super Resin Polish skal påføres lakken ved at komme polishen på
Perfect Polishing kluden eller Perfect Palm Applicator, aldrig direkte på
karosseriet.

Perfect Palm Applicator er ideel til at påføre Ultra Deep Shine med.
Biler poleret med Ultra Deep Shine vil drage fordel af aftørring med
en Hi-Tech Finishing klud.

Det er bedst at behandle lak i mørke farver med Ultra Deep Shine
eftersom det giver en fedt– og flammefri finish.

Vær særlig opmærksom på områder med falmet lak og plast, som
sidespejle og kofangere, som er lakeret med plastmidler i lakken.
Tillad polishen at tørre inden den fjernes med en blød klud.

Fordel poleringsmidlet ud over karosseriet med kluden og brug store
cirkelbevægelser for at gnide midlet ind. Behandl et lille område af gangen
og afslut med at trække det i lige linier før du behandler det næste område.

1 5

2 6

3 7

4 8
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eller spuling. Når bilen er klargjort, kan poleringen
begynde. Fyld en tør Perfect Polishing klud eller Perfect
Palm Applicator med polermiddel og fordel det på
lakken. Del panelerne op i passende områder og arbejd
kluden i store cirkelbevægelser før du afslutter med lige
bevægelser. Fortsæt til næste område idet du samtidig
overlapper det første område, indtil du er færdig med
hele bilen. Der skal ikke gnubbes hårdt men sørg
alligevel for at dække alle områder.

Super Resin Polish
Polering af hele bilen med Super Resin Polish fjerner
gammelt poleringsmiddel og trafikfilm. Samtidig afsættes
polymer, som hærdes og bindes ved en molekylær
reaktion, så lakken bliver beskyttet med en smuk dyb
glans og blankhed. Produktet indeholder også
vandafvisende midler, som giver en perlende effekt og
gør bilen meget lettere at rengøre og aftørre. Autoglym
Resin Polish er både let og hurtig at påføre samt at
polere af, så der ikke forbliver pulverester tilbage.

Ultra Deep Shine
Ultra Deep Shine er udviklet til at give en fantastisk
fedtfri finish på alle typer af lak, især mørke farver og
de nye vandbaserede lakker. Det er især anbefalet til ny
eller lettere medtaget lak. Behandlede overflader
beskyttes med en super stærk, stribefri, højglans finish.

The Perfect Palm Applicator
Denne applikator er specialdesignet til at gøre arbejdet
nemmere og forbedre polermidlets ydeevne. Det
revolutionerende design gør, at man nærmest glider hen
over alle overflader hurtigt og effektivt og samtidig
sikrer en ensartet dækning af polermidlet.

Du skal bruge: Super Resin Polish,
Perfect Polishing klud, Ultra

Deep Shine, Intensive Tar
Remover og Perfect Palm
Applicator.

Nu har du en ren bil som, men af forskellige
årsager, er den måske lidt mat.

Trafikfilm og oxidering af lakken vil påvirke glansen.
Påvirkningerne fra sand, støv og børsterne fra bilvasken
giver små ridser i lakken og gør den mat. Ved at polere
lakken med Super Resin Polish fjernes uønskede
aflejringer og erstatter dem med en hård
polymeroverflade, som fylder de små skønhedshuller og
lader lakken skinne som ny igen. Hvis lakken er meget
mat og medtaget kan det være nødvendigt, at anvende
Paint Renovator. Dette er et svagt slibende middel og
skal kun anvendes, hvis det er absolut nødvendigt, da
midlet gradvist fjerner lakken. Omtale af dette produkt
findes i afsnittet: Behandling af ridser. Før
poleringsarbejdet påbegyndes skal de nederste paneler
og vanger behandles med Intensive Tar Remover. Sprøjt
produktet på og lad det stå nogle minutter før aftørring

TOP TIPS
☑ Brug udblæsningsdelen på støvsugeren for at

tørre sprækkerne inden du starter

☑ Påfør ikke poleringsmidlet direkte på

karosseriet. Påfør det på en klud eller

applikator

☑ Påfør ikke poleringsmidlet i stærkt solskin,

da det derved hurtigt vil indtørre.

☑ Påfør midlet på hele bilen inden du

polerer

☑ Afdæk tekstilerne på cabrioleter

med tekstilkalecher, for at

undgå pletter
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POLERING: FINISH

Mens bilen fortsat er dækket af poleringsmiddel som beskytter
lakken, bruger du Perfect Palm Applicator, til at påføre Bumper Care
til plastik pyntelister såsom stødpaneler.

Gummi- og plastiklister kan komme til at se ud som nye igen med
Bumper Care. For svært tilgængelige steder kan bruges et lille stykke
svamp. Overskydende produkt kan poleres væk.

Andre plastikdele såsom frontgrill kan genopfriskes med Bumper
Black. Påføres forsigtigt.

Påfør Vinyl & Rubber Care på gummilister i dørene, for at beskytte
mod fastfrysning og revnedannelser i koldt vejr.

Karosseriet kan nu finpoleres ved at bruge Perfect Polishing klud eller
Hi-Tech Finishing klud. Vend kluden regelmæssigt og ryst den. Du skal
ikke trykke hårdt for at få en dyb og skinnede glans.

Perfect Palm Microfibre er ideel til svært tilgængelige områder, dette
gælder både for og bagrude. Pas på ikke at få glas polish på
tekstilerne på hattehylden.

Både glas og akryl kan rengøres med Fast Glass. Sprøjt på og tør af
med køkkenrulle.

På slemt tilsmudset glas, fjerner Car Glass Polish urenheder uden at efterlade
produktrester. Kom produktet på klud eller Perfect Palm Applicator og derefter
på ruden. Kør sideruder en smule ned for at behandle topkanten af ruden.

1 5
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Fast Glass
Dette alkoholbaserede produkt, sprøjtes på og fjerner
trafikfilm og fedtstof fra glas og akryl både ind- og
udvendigt. Påføres med tør køkkenrulle. Produktet
fordamper hurtigt og efterlader ingen rester, hvilket gør
det ideelt, at have i bilen til brug på rejser.

Car Glass Polish
Til alle glasflader, specielt de som er slemt tilsmudsede,
er dette produkt ideelt. Det er et cremebaseret produkt,
som indeholder rensemiddel og polerende ingredienser,
som er udvalgt til at rengøre perfekt og fjerne mærker
efter vådt vejr og vinduesviskere. Fjerner insektrester,
trafikfilm, fedt, asfaltrester, kalkaflejringer og
klæbemidler. Må ikke bruges på akryl, plexiglas eller
plastvinduer.

Bumper Care
En gel, der er nem at fordele og som rengør gummi
og plastikoverflader og efterlader en beskyttende
transparent barriere mod forurening. Det skal påføres
med en svamp eller en blød klud og derefter sparsomt
fordeles på gummi og plastikkofangere, pyntelister og
stænkklapper for at bringe en dyb glans frem og fjerne
eventuel udtørret polish.

Perfect PalmMicrofibre
Dette fantastiske produkt er ergonomisk designet til at
forbedre brugen af en lang række af Autoglym’s
glasrensere og dressings på alle køretøjer både ind- og
udvendigt. Den specialformede svamp gør, det
unødvendigt at gribe fat, hvilket reducere anstrengelserne
og forbedrer effektiviteten. Perfect Palm Microfibre kan
vaskes i hånden med mildt vaskepulver og skal lufttørre
hvorefter den kan bruges igen og igen.

Du skal bruge: Bumper Care, Bumper
Black, Perfect Polishing klud, Fast Glass,
Vinyl & Rubber Care, Car Glass Polish,
Perfect Palm Applicator, Perfect Palm
Microfibre og Hi-Tech Interior Microfibre.
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TAB TEXTPOLERING: FINISH

Nu er hele bilen smurt ind i poleringsmiddel og
klar til at blive poleret skinnede blank.

Super Resin Polish og Ultra Deep Shine er særlig nem
og hurtig at fjerne ved finpoleringen. Det er bedst at
polere bilen i varmt/lunt vejr (undgå både fugtigt og alt
for varmt vejr), det giver det bedste resultat på den
nemmeste måde. Men før der poleres skal andre
områder af bilen behandles, mens laget af
poleringsmiddel beskytter lakken. Så er det tid til, at gå
rundt om bilen med Vinyl & Rubber Care og Bumper Care
eller Bumper Black, for at rengøre alle plastik og
gummilister, plastikkofangere, frontgrill samt
vinduesviskerne (ikke bladene) Derefter går turen til
ruderne. Som hovedregel er Fast Glass en enkel og
hurtig løsning, men når ruderne har været forsømt kan
Car Glass Polish anvendes. Dette er en pudsecreme, som
skal påføres i rigelige mængder med en fugtig klud. Når
den er tørret ind, er midlet let at afpolere og efterlader
ikke rester eller pletter.

GODE RÅD
☑ Fjern gamle klistermærker på ruderne

med en hårtørrer og en metalskraber.

Pas på varmetråde og trådantenner.

☑ Brug Intensive Tar Remover til at

fjerne limrester.

☑ Hvis du anvender Vinyl & Rubber Care

skal du være opmærksom på spild

på gulv/fliser, da de kan blive

glatte og der kan opstå

pletter.

☑ Rengør vinduer udendørs

først, derefter indendørs.
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Vask bilen på normalvis med Bodywork
Shampoo & Conditioner og skyl efter

Fjern al overskydende vand før Aqua Wax
sprøjtes jævnt på alle overflader bortset
fra vinduer.

Brug en blå microfiber klud til at fordele
voksen og fjerne det sidste vand, så en
anden microfiber til at polere til højglans.

1

2

3

Brug en fugtig rød påføringssvamp, påfør
voksen i let cirkulerende ensartede
bevægelser et panel af gangen.

Når voksen er påført hele bilen, skal det
virke i 15 min. eller mere på en kold dag.

Poler til højglans med den røde Finishing
klud der følger med, vend kluden jævnligt
for at undgå ophobning.

1

2

3

Påfør Extra Gloss Protection med en ren klud
og et let tryk over hele karrosseriet.

Lad gennemtørre så længe som muligt – to
timer er ideelt – for at lade produktet virke.

Poler til en dyb glans med en ren, blød klud.
Vend den jævnligt for at undgå ophobning.
Undgå påføring på glas.

1

2

3

AQUA WAX HD WAX
EXTRA GLOSS
PROTECTION

VOKS OG
FORSEGLING



TAB TEXTVOKS OG FORSEGLING

For de som ønsker et alternative til
de traditionelle polermidler, har vi
forskellige valgmuligheder:

Super hurtig: AquaWax
Aqua Wax er specialudviklet til at give en skinnende
fedtfri finish på alle udvendige overflader, selv når bilen er
våd. Den umiddelbare fordel er at det ikke er nødvendigt,
at vente på at bilen bliver tør imellem vask og polering.
Aqua Wax tilbyder en enestående holdbarhed/slidstyrke
og er velegnet til alle typer lak inkl. metallic, såvel som
gummi, plastik og glas. Aqua Wax kittet kommer komplet
med 2 specielt udvalgte microfiberklude.

Concours:
High-DefinitionWax
Designet til at bruges på lak af god kvalitet hvor ejeren
ønsker at opnå en showroom glans. Dette komplette kit
vil frembringe en lysende og dyb glans, der normalt kun
findes på de dyreste håndbyggede biler. High Definition
Wax indeholder en omhyggelig balanceret blanding af
holdbare polymer, carnauba og mikrokrystal voks,
kombineret med mættede kulbrinter og olier. Overflader
behandlet med High Definition Wax giver en højglans
kombineret med en exceptionel resistens overfor
miljømæssig forurening f.eks. vejsalt, vaskemidler, UV-
stråler, syreregn, industrielt nedfald, osv.

Den bedste beskyttelse:
Extra Gloss Protection
Anbefalet til at tilføje en uovertruffen holdbarhed til lak, der
allerede er vasket og poleret med Super Resin Polish.
Extra Gloss Protection indeholder kun hård resin og voks
og giver en langvarig højglans finish, der afværger
miljømæssige angreb. Dette gør den også ideel til nye biler.

Du skal bruge: Aqua Wax Kit indeholdende
voksapplikator og 2 blå microfiber klude; Perfect
Polishing klud og Extra Gloss Protection; High Definition
Wax Kit indeholdende voks, to applikationssvampe og
en rød Hi-Tech Finishing Klud.

GODE RÅD
☑ Brug altid den anbefalede

microfiberklud med Aqua Wax og High

Definition Wax. De er omhyggeligt

udvalgte for at sikre en nem

arbejdsgang og det bedste resultat.

☑ Lad Extra Gloss Protection virke så

lang tid som mulig. For optimal

beskyttelse, lad Extra Gloss Protection

hærde min. 2 timer inden aftørring.

☑ Alle Autoglym’ s forseglinger og vokse

tilbyder en enestående beskyttelse og

vil sky vand. Når regnvand holder op

med at perle fra lakken, er det tid til

at genbehandle.
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SIDSTE HÅND PÅVÆRKET

Rengøringen kan have fjernet smørelsen ved dørhængslerne, så det er
en god idé at smøre dem igen. Brug også en tynd vedligeholdelsesolie,
til at tørre teleskopantennerne, så de fungerer problemfrit og ikke ruster.

Dette er et godt tidspunkt at tjekke, at din beholder til sprinklervæske
er fyldt op med Quick Clear Screenwash for at holde dine ruder rene i
al slags vejr.

Til sidst sprøjtes Odour Eliminator eller Autofresh i bilen for at fjerne
eventuelle tilbageblevne lugte og give en frisk, ren aroma.

Små rester af poleringsmiddel vil kunne findes rundt omkring alle
åbninger til døre, motor- og bagagerumsklapper. Tør det væk med en
blød klud.

1 3

2 4



trafikos, kan Autofresh sprøjtes sparsomt på interiør,
tæpper og måtter. Det efterlader ikke aflejringer eller

pletter og giver en behagelig duft.

Du skal bruge:
De-Icer, Odour
Eliminator, Quick
Clear Screen Wash,
Bird Dropping
Wipes, Hi-Tech
Microfibre og olie til
hængslerne.

TAB TEXTSIDSTE HÅND PÅ VÆRKET

Nu skulle du gerne have en funklende og ren
bil, som ikke har meget til fælles med den
beskidte bil du havde for et par timer siden.

Før du sætter bilen i garagen igen, er det en god idé
at lægge sidste hånd på værket. Start motoren og vær
sikker på at der ikke er nogen mislyde efter
indtrængning af vand eller kondensering under
motorklappen. Kør bilen en kort tur for at fjerne de
sidste rester af vand i sprækkerne, aftør evt. stederne
med Aqua Dry vaskeskind når du kommer tilbage.Brug
nogle minutter med støvsugeren og fjern alle spor af
fnug fra polerkluden inde i bilen. Aftør alle dørkanter og
sørg for, at der ikke er rester af poleringsmiddel i
sprækker, på rudekanter, emblemer og kølergrill.Husk
til sidst, at bilen er fugtig indvendig. Hvis det er muligt
bør du lade vinduer eller døre stå åbne natten over
(husk at slukke loftslyset så du ikke mister strøm) og
sæt ventilationssystemet på maks når du kører.
Autoglym Autofresh eller Odour Eliminator kan påføres,
for at undgå ubehagelige lugte i bilen.

Odour Eliminator
Brug af en luftfrisker, kan oftest maskere

ubehagelige lugte, men kræver jævnlig brug for at
forblive effektiv. Varige lugte kræver en mere fokuseret
løsning. Den avancerede
lugtkontrol formular i
Odour Elminator,
frisker og
parfumerer ikke
bare luften op. Den
fjerner helt dårlige
lugte og efterlader
din bil med et
friskduftende
interiør.

Autofresh
For at fjerne lugte
forårsaget af
tobaksrøg, fugt og

GODE RÅD
☑ Husk at rengøre bakspejlet. Sprøjt med

Fast Glass og tør over med køkkenrulle.

☑ Undersøg din bil i al slags lys, for at

sikre at der ikke er noget skidt eller

nogen helligdage.

☑ Tag din bil på en kort tur og brug

bremserne for at fjerne eventuel rust

der har sat sig på bremseskiverne.

☑ Hav altid en pakke Bird Dropping

Wipes og De-Icer med i

handskerummet.

29



30

KALECHER

Cabrioleter med tekstilkalecher bør afdækkes inden polering, for at
undgå hvide mærker på stoffet. Brug en bred afdækningsstape langs
alle kanter på kalechen.

for at rengøre tekstilkalechen, støvsuges den først grundigt for at
fjerne støv. Sprøjt derefter Fabric Hood Cleaner på kalechen. Fugt hele
området og vent indtil væsken er trængt ind i stoffet.

Fabric Hood Protector påføres kalechen, i fugtig eller tør tilstand, i
rigelige mængder på hele området. Lad kalechen tørre natten over.
Spild på lakken fjernes straks med køkkenrulle.

Med den grove plastsvamp, som er en del af kittet, arbejder du
rengøringsmidlet ind i kalechen. Pas på ikke at gnide for hårdt på
sømmene. Lad midlet virke i længere tid for optimalt resultat.

1 3

2 4

Cabrioleter er særligt udsatte for tidens hærgning
og tilsmudsning.

Vinylkalecher bør vaskes ofte og rengøres af og til med Interior
Shampoo og en børste for at fjerne indgroet skidt. Når den er ren,
påføres Bumper Care med en svamp, for at genopfriske farven og give
en dyb glans. Eftersom dette er et gel produkt skal overskydende
produkt fjernes med en blød klud, før det tørrer ind. Tekstilkalecher har
behov for mere pleje, eftersom de meget hurtigt bliver beskidte og
mister de vandtætte egenskaber. Fabric Hood Maintenance kit
indeholder en Fabric Hood Cleaner der har en bakteriedræbende
virkning og som nedbryder og opløser pletter. Produktet bør påføres
med svampen og bearbejdes omhyggeligt. Ved genstridige pletter bør
midlet have lov til at trænge ind i et par timer før det
bliver tørret over med en ren fugtig klud. Til sidst,
sprøjtes Fabric Hood Protector på. Lad det tørre.
Dette vil danne et vandtæt polymerlag, som beskytter
og bevarer tekstilkalecher mod påvirkningen fra vand
og overfladisk tilsmudsning. Husk at fjerne spild på
karosseriet med det samme ved brug af køkkenrulle.

GODE RÅD
☑ Brug kun Fast Glass på bagruder

af Plexiglas, da dette produkt ikke

er slibende.

☑ Brug Fabric Hood Protector på

bådkalecher, telte og

campingfortelte.

☑ Ved slem tilsmudsning skal Fabric

Hood Cleaner virke natten over.

Hold den fugtig ved at tildække

kalechen med en plastpressening.
Du skal bruge: Fabric Hood Kit
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TAB TEXT

HØJTRYKSRENSER

Fyld beholderen til rengøringsmiddel med Autoglym Pressure Wash.
Dæk hele bilen med skum…

Når du spuler, begynder du nederst og arbejder opefter. Det hjælper
urenheder med at løbe af og forhindrer striber efter rengøringsmiddel på
siderne. Det lader også rengøringsmidlet ligge på bilen til sidste øjeblik.

Brug altid begge hænder. Ret slangen lidt væk fra bilen når du spuler
døråbningerne. Du vil blive overrasket over hvor lidt det sprøjter og
interiøret holder sig faktisk næsten helt tørt.

Når du rengør døråbningerne tænder du for vandet og vender
strålen/slangen ud af. Dette giver en bedre styring da tilbageslaget
fra strålen kan være betydeligt.

1 3

2 4

KALECHER/HØJTRYKSRENSER

Rengøringen af bilen, kan blive meget lettere
med en god højtryksrenser.

Eksemplet på billedet, giver en god række af
strålemønstre. Den har også en suge-slange, som er
stukket ned i en beholder med Autoglym Pressure Wash,
som påfører rengøringsmidlet ved et lavt tryk. Mere
avancerede modeller med en applikator på lansen til
rengøringsmidler kan også sprøjte rengøringsmidler på ved
et højt tryk. Højtryksrensere kan bruges overalt, hvor du
normalt ville bruge en vandslange, men der er nogle regler
som skal følges. Når du arbejder på et snævert område,
som f.eks. i motorrummet, skal du altid anvende
beskyttelsesbriller i det tilfælde af en sten bliver løsnet. Ret
aldring en stråle mod mennesker og hold altid fast med
begge hænder, da rekylen kan være kraftig. Vær
forsigtig, når du arbejder med mundstykket tæt på
bilen, da rekylen kan føre til kraftig bevægelse i
slangen og derfor mulige slagskader på lakken.

Du skal bruge: Pressure Wash
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Active Insect Remover
Intet er mere grimt end en bil dækket
med døde insekter. Active Insect Remover
sprøjtes på som en form for meget
koncentreret skum som, hæfter sig fast
på overfladen og opløser insekter. De kan
efterfølgende tørres væk eller skylles væk
i en rutine vask. Insektrester kan faktisk
skade lakken. Active Insect Remover gør
det nemt, at fjerne insekterne og gøres bedst jævnligt
igennem hele sæsonen.

Alloy Wheel Seal
Fælgenes stil og tilstand kan have en
stor betydning på det overordnede
indtryk af bilen. Uheldigvis kan
ophobning af bremsestøv hurtigt
ødelægge udseendet på bilen. Alloy
Wheel Seal er en super hurtig sprøjt-på
løsning, der dækker fælgene med en
skinnende forsegling, der forhindrer
opbygningen af bremsestøv og gør
rengøringen nemmere.

All Season Quick Clear Screenwash
All Season Quick Clear Screenwash er
en højeffektiv løsning, som holder
ruderne rene i al slags vejr. Den
højkoncentrerede formular kan opløses
i forhold til vejrforholdene og fjerner
effektivt skidt, trafikfilm, insekter og
oliefilm for en blødere viskebevægelser
og fedtfri udsyn.

Aqua Dry
Aqua Dry er af syntetisk skind med en
unik struktur som udkonkurrerer de
naturlige vaskeskind. Det er
superabsorberende, nemt at vride op,
hurtigere at bruge, holder længere og
er billigere i længden. Brug den
sammen med Hi-Tech Flexi Blade for at
tørre bilen på den halve tid. Opbevar
Aqua Dry i dens emballage, fugtig eller
tør. Den rådner ikke og er vaskbar.

Aqua Wax
Et super hurtigt produkt designet til at
frembringe en strålende fedtfri finish på
alle udvendige overflader, selv mens bilen
stadig er våd. Den umiddelbare fordel er at
det ikke er nødvendigt, at tørre bilen
mellem vask og polering. En skinnende
højglans finish opnås hurtigere end normalt
samtidig med at produktet indeholder
carnauba voks, som giver en exceptionel
holdbarhed. Aqua Wax er egnet til alle typer lak inklusiv
metallic, såvel som gummi, plastik og glas.

Autofresh
Autofresh er en luftfrisker til brug i bilen.
Den indeholder en koncentreret duft, som
påføres direkte på bilens interiør. Autofresh
sprøjtes sparsomt på tæpper, indtræk,
tekstiler og lignende overflader så ofte som
det er nødvendigt for at opfriske bilens
interiør. Denne ikke-plettende formular
fjerner ubehagelige lugte som skyldes fugt,
dyr, tobak og trafikos.

PREMIER
CAR CARE
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PRODUKT KATALOG

Bird Dropping Wipes
Mange bilejere ignorerer
fugleklatter, selvom de angriber
lakken næsten med det samme.
Indenfor en time eller to vil lakken
blive mat og værre endnu, kan
være skadet for evigt pga.
ætsninger. Hurtig aktion er den
eneste måde at hindre varige
skader. Bird Dropping Wipes indeholder alle de
nødvendige ingredienser til at blødgøre og fjerne selv
de mest genstridige aflejringer med en præpareret
vådserviet.

Bodywork Shampoo Conditioner
Regelmæssig vask hjælper med at
opretholde billakkens finish.
Husholdningsmidler kan have en
kedelig effekt, når det bliver brugt
på lakken. Bodywork Shampoo
Conditioner fjerner trafikfilm og
hjælper til at bevare den generelle
finish og lakkens udseende.
Særlige tilsætningsstoffer,
indbefattet rusthæmmere, danner
en blank vandafvisende barriere,
som beskytter og forøger effekten af Autoglym
polérprodukter.

Bumper Black
En super hurtig dressing på spray, der
med det samme genopretter farven og
glansen på plastikkofangere og indtræk
i hvilken som helst farve. Den
avancerede formular giver et klart,
beskyttende skjold, som bevarer
udseendet og beskytter imod ældning
og vejr. Brug det regelmæssigt på
kofanger, frontgrill, spoiler, spejlkasser,
indtræk, vinylkalecher og andre plastik
eller gummi komponenter.

Bumper Care
Bumper Care rengør og genopfrisker farven
og får det udvendige plastik til at fremstå
som nyt. Behandlede overflader er
beskyttede af en hård, transparent, fleksibel
barriere. Bruges på alle umalede udvendige
plastik og gummi komponenter inkl.
kofangere, frontgrill, spejlkasser, pyntelister,
hjulkasser, vinylkalecher og stænklapper.
Ideel til at fjerne poleringsrester fra
kofangere og pyntelister.

Cabriolet Fabric Hood Cleaning Kit
Specielt udviklet til rengøring
og behandling af tekstilkalecher.
Sættet indeholder 2 produkter og
rengøringssvamp.
1. Fabric Cleaner fjerner snavs,
pletter, trafikfilm, etc.
2. Fabric Protector er en
imprægnering,
som beskytter mod vand, skidt
og snavs. Ikke beregnet til
kalecher af vinyl eller plast.

Caravan & Motorhome Cleaner
Caravan & Motorhome Cleaner er en koncentreret
multifunktionel rengøringsløsning designet til hurtigt og
økonomisk vedligeholdelse af
fritidskøretøjet året rundt. Det er
specielt effektivt mod vinteralger og
genstridige sorte striber. Brug ind-
og udvendigt på lak, plastik, metal,
gummi, akryl, glasfiber, hjul, vinduer,
indtræk, arbejdsflader, tekstiler,
tæpper, komfur, vaskbare vægge og
lignende overflader.
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Car Glass Polish
Et godt udsyn er essentielt når det
gælder sikker kørsel. Car Glass Polish
indeholder specielle rengørings- og
poleringselementer som hurtigt og
nemt fjerner al almindelig skidt og
efterlader en krystalklar, fedtfri rude
både ind- og udvendig. Til
sammenligning med andet glasrens
indeholder Car Glass Polish INGEN
voks eller silikone, som kan forårsage
farlige hindedannelser i vådt vejr.

Clean Wheels
Standen og stilen på fælge kan have
en stor betydning for det overordnede
indtryk af bilen. Clean Wheels er et
super effektivt sprøjt-på, børst og
skyl af rensemiddel, som hurtigt
opløser bremsestøv og andre
belægninger på legeringer, malede-
og plastik betrukne hjul. For
uoriginale, anodiserede og krom
fælgefinisher bruges Autoglym
Custom Wheel Cleaner eller Engine & Machine Cleaner.

Complete Stain & Scuff Removal Kit
Udviklet til at tage sig af en lang række genstridige
pletter, skrabemærker der med tiden kommer inde i
bilen. Sættet indeholder Active Stain
Remover som er en effektiv bio-
aktiv formel der er effektiv på
pletter forårsaget af mad, mælk,
chokolade, blod, opkast osv.,
plus 2 svampe der nemt fjerner
pletter der ikke fjernes med
almindelige rensemidler. Brug kittet
på sæder, tæpper, loftsbeklædning,
dørpaneler og andet interiør med
tekstiler og indtræk.

Custom Wheel Cleaner
Standen og stilen på fælge kan have
en stor indvirkning på
helhedsindtrykket af bilen. Custom
Wheel Cleaner indeholder en speciel
blanding af biologisk nedbrydeligt
tensider, opløsningsmidler og alkal,i
der giver en balanceret syrefri
formular, som hurtigt opløser
bremsestøv, rust og trafikfilm fra
snørklede og detaljerede fælgdesigns.
Sikkert i brug på krom, poleret
aluminium og anodiserede hjul.

De-Icer
I klimaer, der kommer under
frysepunktet er det vigtigt at have
en effektiv og pålidelig isfjerner for
sikker kørsel. Autoglym De-Icer
indeholder 100% effektive
opløsningsmidler og anti-freeze
ingredienser og er ikke tilsat vand.
De-Icer opløser hurtigt rimfrost og is
fra vinduer og låse. Dette produkt
modstår genfrysning og er sikker i
kontakt med lak, plastik, gummi og
metal. Effektiv ned til -50 gr.

Engine & Machine Cleaner
Engine & Machine Cleaner er et
virkningsfuldt, rusthæmmende og
vandbaseret rengøringsmiddel uden
opløsningsmidler. Kan bruges til
motor, komponenter, hjul og
maskineri. Den simple sprøjt-på,
børst- og vask-af formular opløser
hurtigt fedt, skidt og trafikfilm fra
alle overflader. Den er harmløs i
kontakt med plastik, gummi, lak og
metal, og den rengør hele
motorrummet hurtigt og sikkert.
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Extra Gloss Protection
Extra Gloss Protection er en ekstra
kraftig beskyttende forsegler, der
indeholder en blanding af resin og
voks. Ulig andre polermidler,
indeholder den ingen rengørings- og
poleringsmidler og bør kun bruges til
at forsegle en ren, tør og pletfri lak,
som er blevet forbehandlet med
Super Resin Polish. Egner sig til alle
typer af billak også metallic.

Fast Glass
En god sigtbarhed er vigtig når
det gælder sikker kørsel. Brug
Fast Glass både ind- og udvendig
for en krystalklar, fedtfri finish på
glas og plastik vinduer. Fast Glass
er fri for slibemidler, silikone og
voks og efterlader ingen rester.
Anbefales specielt til akryl,
plexiglas, plastikvinduer og
bagruder på en cabriolet.

Foaming Tyre Dressing
Får hurtigt dækket til at se ud som
ny. Et simpel sprøjt på og lad sidde
procedure skaber et holdbart,
silikonepolymer forbedret finish,
som får de vejrbidte dæk til at se
ud som nye.

High Definition Cleanser
High Definition Cleanser
sikrer perfekt vedhæftning
og resultat
før voksbehandling.
High Definition Cleanser
fjerner alle former for
vejsnavs, insekter, voks-
og silikonerester fra
lakken. Dette
efterlader en frisk og ren
overflade, som giver optimal vedhæftning for
Autoglym High Definition Wax.

High Definition Wax
Giver en skinnende og dyb glans som man normalt
forbinder med de dyreste håndbyggede biler. High
Definition Wax indeholder
en omhyggelig balanceret
blanding af varige polymer
kombineret med
carnaubavoks. Overflader
behandlet med High
Definition Wax fremviser en
meget høj glans
kombineret med en god holdbarhed og resistens
overfor vejsalt, opløsningsmidler, syreregn og
industrielt nedfald.

Hi-Tech Chenille Sponge
Til dem der leder efter det perfekte
tilbehør til bilvask, er Hi-Tech chenille
svampen løsningen. Svampen
absorberer væsentligt
større mængder vand og fibrene giver
forbedret rengøringseffekt.
Designet med de 2 forskellige sider,
gør svampen anvendelig
til et utal af rengøringsopgaver.
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Hi-Tech Cleaning Hand Pad
Hi-Tech Cleaning Hand Pad er
specialdesignet til at forbedre
rengørings- og ydeevnen af Autoglym
Interior Shampoo på en lang række
overflader. Den unikke
fiberkonstruktion vil effektivt rengøre
selv grovkornet plastik og læder.
Efter brug kan Hi-Tech
Cleaning Hand Pad vaskes og bruges igen og igen.

Hi-Tech Finishing Cloth
Hi-Tech Finishing Cloth indeholder et
unikt vævet fibermateriale, som
hjælper med at opnå en perfekt finish
ved polering. Den har en god
absorberingsevne, samtidig med at
den er nem at bruge. Bruges
sammen med Ultra Deep Shine for
det ultimative polerings finish. Hi-
Tech Finishing Cloth kan vaskes og
bruges igen og igen.

Hi-Tech Flexi Water Blade
Hi-Tech Flexi Water Blade har en
utrolig fleksibel struktur, som sammen
med et patenteret design, som hurtigt
fjerner vand fra bilen’s karrosseri
efter vask. Bare et par strøg halverer
tørretiden i forhold til traditionelle
metoder. Den er sikker på alle typer af
lak, plastik, gummi og glas. Silikone-
bladet er garanteret ridse-fri.

Hi-Tech Interior Microfibre
Interiøret i din bil kan hurtigt se
snavset ud. Støv samler sig på
instrumentbrættet og en film bygger
sig op på indersiden af ruderne. Med
en Hi-Tech Interior Microfibre er det
nemt at holde bilen fri for støv og
snavs. Kluden er designet til at
bruges tør, for at undgå
nødvendigheden af at have produkter
eller vådservietter med. Kluden kan
vaskes og bruges igen og igen uden
at miste ydeevnen.

Hi-Tech Microfibre Drying Towel
Den unikke super absorberende
konstruktion af microfiber-
materiale, sikrer et perfekt resultat
hver gang bilen skal tørres
udvendig. Den store størrelse på
60x60 cm. er perfekt til hurtig og
nem tørring af bilens karosseri.
Kan maskinvaskes og bruges igen
og igen.

Hi-Tech Wheel Brush
Hi-Tech Wheel Brush er den foretrukne
hjulbørste til professionelle og entusiaster.
Dette unikke konstruerede værktøj tackler
de hårdeste rengøringsopgaver og er
modstandsdygtige overfor kemiske
produkter. Hi-Tech Wheel Brush ridser ikke
og kan trygt anvendes på fælge med lak-
eller plastfinish. Anvendes sammen med
Autoglym Wheel Clean og andre produkter.
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Instant Show Shine
Et alsidigt polermiddel på spray, som
rengør mange forskellige overflader
inkl. lak, plastik, gummi, læder, glas
og akryl og får dem til at skinne.
Ideel til hurtigt at genopfriske en
rengjort og poleret bil for at få et
”showroom finish”. Instant Show
Shine fjerner let snavs og trafik film
for at frembringe et naturligt look
eller få bilen til at skinne afhængig af
overfladen. Til biler, fritidskøretøjer,
lastbiler og både. Fri for slibemidler.

Instant Tyre Dressing
Sprukne og falmede dæk ødelægger
indtrykket af en ellers pletfri og
rengjort bil. Et hurtig spray med
Autoglym Instant Tyre Dressing er alt
der skal, til for at få dækkene til at se
ud som ’nye’. Blandingen af varige
polymer og beskyttende stoffer giver
dækkene nyt liv og glans. For at opnå
en naturlig glans sprayer man på og
lader det tørre. Må under ingen
omstændigheder bruges på motorcykler.

Intensive Tar Remover
Tjærepletter er ikke pæne at se på og
skader nogle laktyper. Intensive Tar
Remover opløser øjeblikkeligt
tjære/asfaltpletter på lak og plast, så
pletterne kan tørres eller vaskes væk
i en almindelig bilvask. Anvendes til
at fjerne olie, fedt, silikone, voks,
brændstofpletter og limrester på
gummi, syntetiske tæpper og betræk.

Interior Shampoo
Et lavtskummende alsidigt
vaskemiddel. Indeholder en nøje
afbalanceret blanding af overflade-
aktive ingredienser, som fjerner
ubehagelig lugt og dybderengør
hurtigt og sikkert. Nem i brug; spray
på og tør af. Fjerner skidt og snavs
fra syntetiske stoffer, sæder, tæpper,
dørpaneler, loft, vinyl og bløde
kalecher. Bruges sammen med Hi-
Tech Cleaning Hand Pad for det
bedste resultat.

Leather Care Balm
For at bevare og holde læder smukt,
kræver det regelmæssig pleje og
opmærksomhed, for at undgå at det
revner eller bliver stift. Leather Care
Balm er en omhyggelig blandet
emulsion af naturlige olier, som
nænsomt beskytter og fugter
læderet. En jævnlig behandling vil
hjælpe med at opretholde læderets
naturlige karakteristika i mange år.
Snavset læder, skal først rengøres
med Autoglym Leather Cleaner.

Leather Cleaner
Leather Cleaner indeholder specialiserede
rense- og lugtfjerningsmidler, som på en
sikker og effektiv måde renser og
genopfrisker bilinteriør i skind og læder. I
modsætning til stærke vaskemidler har
Autoglym Leather Cleaner en neutral ph-
værdi og fjerner derved ikke de
essentielle fedtstoffer som holder skindet
blødt og hindrer revne-dannelser. Bruges
sammen med Leather Care Cream for at
bevare læderindtræk.
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Metal Polish
Giver en god langvarig finish på al
slags polérbart metal inkl. krom,
rustfrit stål, kobber, messing,
aluminium og forskellige legeringer.
Polerede overflader drager fordel af et
beskyttende lag voks. Bruges på
blanke dele, der er blevet matte såsom
hjulkapsler, kølergrill, dørhåndtag, hjul
og pyntelister på biler, motorcykler, fly,
både og fritidskøretøjer.

Motorcycle Cleaner
Et enestående sammensat
rengøringsmiddel til alle
motorcykeldele, såsom polerede
legeringer, lak, gummi og plast.
Motorcycle Cleaner er udviklet
specielt til at forenkle kosmetisk
rengøring af alle motorcykler. Mange
moderne motorcykler har ømtålelige
overflader, som kan tage skade af
traditionelle rengøringsmidler og
affedtere. En simpel spray på, brug børste eller svamp
og skyl af med vand procedure, vil holde hele
maskinen i en rigtig fin form.

Odour Eliminator
Brugen af en luftfrisker, kan ofte
maskere ubehagelige lugte og
kræver jævnlig genbehandling for at
være effektiv. Vedholdende lugte
kræver en mere fokuseret løsning.
Den avancerede lugtkontrol
formular i Odour Eliminator frisker
ikke kun op og parfumerer luften,
den fjerner også dårlige lugte og
efterlader din bil med et
friskduftende interiør. Odour
Eliminator er effektivt mod cigaretrøg, dyr og mange
andre kontaminerende lugte.

Paint Renovator
Brugen af slibemidler skal så vidt muligt
undgås på lakken. Prøv altid først Autoglym
Super Resin Polish, for at se om det kan løse
problemet. Hvis der skal mere aggressive
midler i brug, indeholder Paint Renovator
hurtigtvirkende slibemidler, der giver en
kontrolleret slibning før polering. Områder med
behandlet lak bør genpoleres med Super Resin
Polish for at genoprette finish og beskyttelse.

Perfect Palm Applicator
Dette enestående produkt er ergonomisk
designet til, at forbedre ydeevnen af en lang
række Autoglym produkter, inklusiv
polermidler, dressings og Leather Care Cream.
Den specialformede svamp fjerner
nødvendigheden til at gribe fat og vil reducere
de anstrengelser der skal bruges og gøre
jobbet mindre anstrengende.

Perfect Palm Microfibre
Dette enestående produkt er ergonomisk
designet til at, forbedre ydeevnen af en lang
række Autoglym glasrensere og dressings på
alle slags køretøjer, både ind- og udvendig. Den
specialformede svamp fjerner nødvendigheden
til at gribe fat og vil reducerer de anstrengelser,
der bruges og derved gør jobbet mindre anstrengende.

Perfect Polishing
Cloth
De der stræber efter den
perfekte finish vil naturligvis
bruge det bedste værktøj til
jobbet. En af de vigtigste ting
når man skal opretholde en
flot skinnende overflade er
en polerklud af den rigtige tekstur. Perfect Polishing Cloth
er lavet af special udvalgt 100 % bomuldsmateriale, fri
for syntetiske fibre. Det har nøjagtig den rette tæthed og
absorberingsevne ved polering.
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Pressure Wash
Pressure Wash er udviklet til brug i
alle former for højtryksrensere til
forbrugeren. Det indeholder en
balanceret blanding af overfladeaktive
ingredienser, der løsner fedt, skidt og
trafikfilm uden at ødelægge lakken,
plastik og pyntelister.

Rapid Detailer
Dette produkt har 2 funktioner.
Er specielt udviklet til at virke som
smøremiddel til Autoglym Clay bar.
Det kan også bruges regelmæssigt
mellem vask til at fjerne støv, lettere
snavs, fedtede fingeraftryk og samtidig
ekstra beskyttelse til en lak der
allerede er voksbehandlet.

Silicone-Free Spray
Giver en holdbar beskyttende glans, der
forstærker ind- og udvendig plastik,
vinyl, forseglet læder og gummi. Bruges
på instrumentbordet, frontgrill,
dørpakninger, kofangere, vinylkalecher
og lignende overflader.

Super Resin Polish
Regelmæssig polering fjerner varsomt
skadelige stoffer i overfladen og påfører en
modstandsdygtig beskyttende barriere. Den
internationalt anerkendte Autoglym Super
Resin Polish er den ultimative kombination
af overfladerens, poleringsmiddel og
forsegler. Det er meget let at anvende og
ideelt til alle typer moderat medtaget lak og
farver inkl. metallic. Super Resin Polish
giver en fantastisk glans og god voksbeskyttelse.

Surface Detailing Clay Kit
Dette sæt indeholder en
Surface Detailing Clay Bar
sammen med et smøremiddel
(Rapid Detailer).
Produkterne skal bruges
sammen for at fjerne
fastgroet snavs, tjære,
træsaft, flyverust
og malerstøv. Polér efter
med den medfølgende
Super Resin Polish for optimal glans og
beskyttelse af lakken.

Ultra Deep Shine
En regelmæssig polering fjerner
ødelæggende belægninger på overfladen og
giver en slidstærk skinnede overflade, der
bevarer den dyre lak.Ultra Deep Shine, er
specialudviklet, til at give en fedtfri, dyb
glans på alle typer af lak, især mørke farver
og moderne vandbaserede lakker. Specielle
emulgatorer og voks rengør og beskytter
lakken. Udvalgte polymer giver en ensartet
glans fri for hologrammer og ridser.

Vinyl & Rubber Care
Vinyl & Rubber Care plejer og beskytter
indvendige overflader og danner en
stærk men fleksibel anti-statisk barriere
imod fugt, støv, pletter og falmning.
Blandede polymer og emulgatorer rengør
blidt plastik, vinyl og gummi og
efterlader en smuk beskyttende glans.
Kan bruges på instrumentbrættet, pvc,
dør- og sædebeklædning samt
motorkomponenter.



SkanOil ApS
Esperlundvej 6
8653 Them
Tlf: +45 21 488 488  www.autoglym.dk




