2016-01-26

Hagmans Asfaltsväck
Produktbeskrivning:
Hagmans Asfaltsväck är ett snabbt lösningsoch rengöringsmedel med låg ytspänning.
Användningsområde: För borttagning av asfaltoch tjärafläckar från lackerade ytor på t.ex. bil,
lastbil, buss, husbil, husvagn, hästkärra,
släpkärra m.m.
Används med fördel ihop med mikrofiberduk
och Hagmans Snabbtvätt för att rengöra bilen
utan att spilla något som helst vatten ner i
dagvattenbrunnen.
Använda trasor ska för minsta miljöpåverkan
sorteras till förbränning.
Teknisk information:
Densistet:
0,757 g/m3
Brandklass:
2a
Basmaterial: Speciallösningsmedel med
låg ytspänning
Bruksanvisning:
Skaka flaskan.
Rengör bilen så att den är fri från grus, stenar
och andra grova partiklar som annars kan repa.
Spraya Hagmans Asfaltsväck på de ytor som
behöver rengöras från asfaltsfläckar. Spraya på
en liten yta åt gången.
Använd Hagmans Microfiberduk för att torka
bort asfaltsfläckarna som lösts upp. Upprepa
eventuellt behandlingen.

Övrigt:
Varning! Hagmans Asfaltsväck ska inte användas
på varm lack soliga dagar.
Applicera på små ytor åt gången så att smutsen
som produkten löser upp inte torkar in och
eventuellt orsakar missfärgning av lacken.
Om du är osäker på om din lack tål produkten,
testa först på en undanskymd yta.
Applicera inte på ytor lackerade med 1-K
akrylklarlack.
Hagmans Asfaltsväck fungerar bättre om bilen är
välpolerad.
För övriga bilvårdsprodukter från Hagmans
besök vår hemsida: www.hagmans.se
Förpackning:
6 x 400 ml
Art. nr 14560
Komplementsvaror:

13290 Hagmans Mikrofiberdukar 3-pack
14631 Hagmans Lackrengöringslera 100 gr
14620 Hagmans Smörjmedel för Lackrengöringslera 500 ml
14550 Hagmans Snabbtvätt 1 lit.

Om du önskar polera bilen efter att du tagit bort
asfaltsfläckarna rekommenderar vi att du
använder Hagmans Lackrengöringslera med
tillhörande smörjmedel för att få en så slät yta
som möjligt. Polera därefter med Hagmans
Polish Grov alt. Fin och avsluta med att skydda
lacken med t.ex. Hagmans Glanswax eller
Hagmans Lackförsegling. Då får du en lättskött
bil som bättre står mot det nordiska klimatets
omilda behandling.
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