BRUKSANVISNING

DRI WASH´n GUARD®ULTRA-ION™

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKAKA

Börja med att skaka ULTRA-ION™ ”refill-flaska” (1/2 liter alt. 1 liter)
15–30 sekunder så alla 47 ingredienser blandas ordentligt =viktigt

FYLLA

Fyll över från ”refillflaskan” till PumpSprayflaskan max 75 % fylld=236 ml
Skaka den med jämna mellanrum under användning

PUMPA

Pumpa tills ett starkt motstånd uppstår ca: 10 – 15 pumptag
Upprepa när den fina duschdimman börjar avta

__________________________________________________________________

3 verktyg
1.

DWG-PumpSprayflaska

Viktigt att ULTRA-ION™ endast appliceras med DWG PumpSprayflaska,
vilken skapar extremt finfördelade vätskedroppar (duschdimma),
som effektivt ”täcker” ytan och även effektivt kapslar in smutspartiklarna

2.

Bra kvalitet av frottéduk

med långa öglor. Använd EJ tunna tygstycken av gamla lakan

3.

DWG ULTRA-polérduk

Utvald av 184 st. testade mjuka fiberdukar, för garanterat bästa resultat

__________________________________________________________________

lättarbetad
1.

spraya ett tunt skikt

på en torr yta med svepande rörelser på ett avstånd av ca: 30 cm,
över en yta på ca: 60 x 60 cm åt gången

2.

stryk ut med lätt hand

den sprayade ytan omgående med en ren frottéduk

3a

upprepa 1. och 2.

tills Hela Bilen är påstruken (lacken – rutorna – fälgarna – plastdetaljerna)
ca: 10 - 25 minuter

3b

innan poleringen påbörjas skall medlet ha torkat
om ej, känns poleringen trög, och behandlingen blir inte lika optimal

4.

polera med lätt hand

därefter de behandlade ytorna, tills en djup och blank glans framträder
Använd DWG ULTRA-polérduk för garanterat bästa resultat

5a

plastdetaljer ”skrovlig” yta

som behandlas med ULTRA-ION™

5b

plastdetaljer ”bästa resultat”

använd DWG Tire&Trim Treatment. Påstrykes med en liten svampbit

6.

fälgar

behandlas med ULTRA-ION™. Gör att broms-sotet ej bränns fast

däcksidor, gummidetaljer

behandlas med DWG Tire&Trim Treatment. Ger ett naturligt och rent
utseende, med mycket bra UV-skydd. Smutsavstötande effekt

OBS! StrykUtOchPolera PåEnGång

___________________________________________________________________________________________________________________

3 behandlingar

inom

6 veckor ger Djupglans och HårtYtskydd i världsklass

Därefter ca: 2- 4 behandlingar/år, beroende på din Bil-lacks unika omständigheter
ca: 15–30 min/behandling
100-350 kr/år
När du bygger upp ytskyddet, gör endast 1 behandling inom samma dag
6 cl/behandling är en normal förbrukning till en medelstor bil = Hela Bilen
Testa på sidorutan, för att kunna se, hur extremt lite vätska det går åt
Ca: ½ liter/år räcker för att hålla billacken i nyskick
Nöjd kundgaranti 30 dagar
Dri Wash´n Guard® USA sedan 1991

_______________________________________________________________________
övriga DRI WASH´n GUARD®- produkter,

oxidrengörare,

metall&glasfiber-polering,

läder&vinyl,

bilklädsel&textil-rengöring,

däck&gummi

