LAHEGA CERAMICGUARD ONE –
KERAMISKT LACKSKYDD MADE EASY!
Det är nu enklare än någonsin att applicera ett keramiskt lackskydd.
Med Ceramicguard One får du ett proffsigt resultat på färre arbetstimmar.
•
Enkelt att applicera
•
Starkt lackskydd
•
Superb lyster
•
Fin avrinningseffekt
•
Livslängd 18 månader*

Produkt

Art. nr

Storlek

Typ

Cermicguard One

43039050

50ml

Keramiskt lackskydd av högsta kvalitet

Applicator

73901

2-pack

* Angiven förväntad hållbarhet gäller vid normal körsträcka och normala omständigheter gällande trafikmiljö och skötsel.
För att behålla skyddet rekommenderas en återbehandling efter skyddstidens utgång.

För mer information, kontakta din Lahegarepresentant eller kontakta innesälj på 042-256 700
www.clemondo.se
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CERAMICGUARD ONE
Ceramic paint protection for the car paint
Keramiskt lackskydd till bilens lack

®
1.

Bruksanvisning

Tillse att bilen är väl rengjord och lacken partikelfri.

2. Polera efter behov med silikonfria polermedel. På nya bilar behövs bara en enklare polering.
Torka av med microfiberduk.
3. Behandla ytan med IPA 100 och torka av med microfiberduk.
4. Tillse att ytan är helt torr. Droppa några droppar av Ceramicguard One på toppen av Applicator.
Beräknad åtgång är 25 ml/bil. Innan Applicator mättats går det åt lite mer medel och mot slutet
lite mindre. Stryk ut medlet korsvis, vågrätt och horisontellt. Jobba på en begränsad yta, tex en
halv motorhuv. Gå sedan vidare till nästa yta och upprepa. När du är klar med den ytan går du
tillbaka till förra ytan och torkar av med microfiberduk.
5. Låt härda i 2 timmar i normal rumstemperatur. Får inte utsättas för fukt, damm eller vidrörning
under härdningstiden.
Om ännu mer glans önskas kan man lägga 2 lager av Ceramicguard One. I sådana fall skall det vara
2 timmars härdningstid för varje lager.
Det tar ca 2 veckor att uppnå full härdning. Undvik att tvätta bilen under denna tid.

För mer information, kontakta din Lahegarepresentant eller kontakta innesälj på 042-256 700
www.clemondo.se

