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VASKE GUIDE

Prøv gerne at �nde et sted i skyggen, 
hvor du kan vaske bilen. Det forhindrer 
sæbeskummet i at blive tørt inden du når at 

få det renset af. Når det ikke kan lade sig 
gøre, skal du rense sæbeskummet et 

panel ad gangen. Rens med en 
åben slange, det får vandet til at 

tildække bilen, som gør det 
nemmere at tørre af.

Spray W6 Flyverust-
fjerner og fælgrens på 

bilens fælge, eller på alle 
de over�ader hvor der 
kan være bremsestøv.

Lad W6 ligge i 5-10 
minutter. Det gør at

 jernholdige partikler opløses 
og danner en lilla farvet

 opløsning. Derefter renses 
resterne med vand.

Hvis dine hjul er meget beskidte 
skrub dem med en blød-endet 

fælgebørste og W5 Citrus 
Universalrens.

Spray W7 Tjære og limfjerner 
direkte på alle tjære pletter. 
Undgå at få W7 på dine trim, 

vinyl eller gummi 
over�ader

Spray W8 Insektfjerner 
på de beskidte 

områder

Påfør et tykt lag af W4 
Citrus skum på hele bilen, 

med en skumlanser. Hvis du 
ikke har en skumlanser så kan 

du fortynde og spraye W5 Citrus 
Universalrens 

på bilen.

Lad W4 eller W5 ligge på bilen i op til 5 
minutter og derefter rens skummet af 

bilen med et ret stort tryk.

Igen, lad W8 ligge i 
5-10 minutter

 og rens derefter med vand
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Lad W7 ligge i 
5-10 minutter

og rens derefter med vand

Brug Gtechniq Quick Detailer og 
en MF1 Zero0 Mikro�berklud 

til at opnå det sidste 
'spot-free' �nish

Rens bilen godt med 
rent vand for at fjerne

alle sæberester

OBS.
W6, W7 og W8 kan bruges efter behov før vask. 
I særlig svære tilfælde kan du bruge MF1 ZeroR 
Mikro�berklud til at 'agitere' over�aden

OBS.
Aldrig brug et rigtigt skum-vaskeskind til 
at tørre bilen, da de er for grove til moderne
bilmaling, og kan derfor ridse bilens over�ade.  
 

OBS
Gennem hele vaskeprocessen, skal du sikre at 
du altid har masse af sæbeskum i vaske-
handsken og rense godt i mellemtiden. Hold 
øje med vandet, det skal ikke blive for beskidt, 
så udskift vand i begge spande efter behov

Start med dine hjul, hjulbuer og udstød-
ning. Brug to spande, den ene med 

vand og Gwash, og den anden med 
rent vand (gerne med et net i 

bunden hvis du har et)

Brug en ny vaskehandske til at 
vaske den lakerede over�ade. Igen, 

brug en spand med med vand og 
Gwash, og en med rent vand (brug net i 
bunden hvis du har et). Dyp vaskehandsken 

i bilshampooen, vask et panel ad gangen 
og rens med rent vand

Tør alle bilens eksterne over�ader med MF2 
Mikro�ber Tørrehåndklæde eller MF4 

Diamond Mikro�ber Tørrehåndklæde. 
Brug et enkelt lag af dit tørrehånd-

klæde på bilens over�ade, træk 
indad, mod dig selv. Lad bilen 

ikke tørre selv, da det kan 
efterlade vandmærker

Dyp WM2 Mikro�ber vaskehandsken i 
sæbeskummet, vask et hjul og 

derefter rens handsken med 
rent vand, inden du dypper i 

sæben igen

OBS
Når du vasker de lakerede over�ader starter du altid på 
den øverste del (tag eller lign.), og arbejder derefter nedad. 
Vask efterfølgende alle kanter, ved at bruge en ‘frem og 
tilbage’, eller ‘side til side’ bevægelse. Cirkulære bevægelse 
ved vasken vil fremhæve eventuelle virvelmærker. 

Når du har tørret dæk og hjul, påfør 
T1 Dæk og trim på dine dæk. Brug 
AP3 Skum Applikator til at opnå 

det bedste resultat


