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Produktbeskrivning:
Hagmans Spray Wax Ceramic – Keramiskt skydd i sprayform som appliceras enkelt och ger
en enastående bra avrinning och glansig lack som håller länge.

Användningsområde:
Ger utmärkt avrinning och glans på alla lackerade ytor, på t.ex. bil, MC, lastbil, buss, husbil,
husvagn, hästkärra, släpkärra, båt m.m.
Hagmans Spray Wax Ceramic kan användas på en obehandlad bil som inte fått något vax
för att enkelt uppnå vaxeffekt. Bäst effekt får man om man använder den på en vaxad eller
lackskyddad bil för att underhålla eller återuppliva vaxlagret och ge lacken ett nytt
skyddande glanslager.
Ett kraftfullt vax med keramiska tillsatser som:
• Skyddar och ger glans till lacken.
• Ger bra avrinning med härlig pärleffekt på vattnet.

Teknisk information:
Applicerings- temperatur: från ca +1°C upp till +25°C
Material- åtgång: 1 flaska - 500 ml, räcker till ca 8 bilar (ex. Volvo V60)
Spädning: Späds ej. Appliceras direkt på våt bil med spraymunstycket.
Lagringstid: Minst 2 år

Bruksanvisning:
Steg ett:
• Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats.
• Se till att bilen är fri från grus, stenar och andra grova partiklar som kan repa. Skölj av
bilen, helst med högtryckstvätt.
• Tvätta bilen med Hagmans Skumschampo Ceramic och jobba uppifrån och ner. Börja med
de delar som är renast, tak, huv osv Skölj svampen regelbundet i hinken.
• Efter att du tvättat hela bilen sköljer du av den med rent vatten.
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Steg två:
• Spraya Hagmans Spray Wax Ceramic på våt yta , en del i taget. T.ex. börja med bara
taket, sen huven osv.
3-4 dusch med sprayflaskan på t.ex. huven ska räcka för att hela ytan ska bli behandlad.
Produkten är väldigt reaktiv och effekten sprider ut sig väl.
För bästa effekt kan man svampa ut medlet innan man går vidare men det krävs inte.
Spray Wax Ceramic behöver inte verka utan man kan gå till nästa steg direkt.
• Spola av den behandlade delen och runt omkring med vatten.
• Fortsätt med nästa del på samma sätt.
• Spola slutligen av hela bilen och torka gärna med Hagmans torkduk.

Tips:
Låt inte Hagmans Spray Wax Ceramic torka in utan spola direkt av ytan med slangen. För
att inte få märken av vattendroppar på lack och fönster, torka bilen med Hagmans Torkduk i
våffelväv. Den lämnar inga ränder eller fläckar. Skulle produkten torka in så poleras
märkena bäst bort med Hagmans Vaxpolish eller Hagmans Snabbtvätt.
För att undvika problemet med att torkduken blir vattenavstötande efter användning blötlägg
duken direkt efter torkningen av bilen är klar. Skölj ur torkduken innan den får torka.

Övrigt:
Vi rekommenderar att du inte tvättar bilen i direkt solsken eller när den är varm detta för att
undvika att Spray Wax Ceramic torkar in på lacken. Hos Hagmans hittar du ett komplett
program med polerings- och lackskyddsprodukter. För övriga bilvårdsprodukter från
Hagmans besök vår hemsida: www.hagmans.se

Förpackning:
6 x 500 ml Flaska Art. nr. 14730
Komplementsvaror:
• 14710 Hagmans Torkduk - Våffelväv
• 14511 Hagmans Förtvätt + 1 lit.
• 14501 Hagmans Kraftavfettning- kallavfettning 1 lit.
• 14560 Hagmans Asfaltsväck 400 ml
• 14670 Hagmans Vaxpolish 300 ml
• 14541 Hagmans Skumshampo Ceramic 0,5 lit.
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