
Nopea keino puhdistaa turvallisesti maalipinnalta vaikeasti irtoavat epäpuhtaudet, kuten kuolleet 
hyönteiset ja piki. KÄYTTÖOHJE: Ravista hyvin ennen käyttöä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi 
käytä viileälle pinnalle varjossa. Suihkuta ainetta puhdistettavalle alueelle, ja hiero kevyesti puu-
villakankaalla tai vahanlevitystyynyllä. Odota n. 30 sekuntia ja pyyhi aine pois mikrokuitu- tai puu-
villaliinalla. Käännä kuiva ja puhdas puoli liinasta, ja tee lopullinen puhdistus. Jos lika on erittäin 
pinttynyttä, toinen käsittelykerta voi olla tarpeen. Epäpuhtaudet olisi hyvä puhdistaa tuoreeltaan, 
etteivät ne pinty kiinni maalipintaan. Vahaa puhdistettu alue lopuksi Meguiar´s vahalla.
Löser snabbt och säkert upp svårt ingreppad orenheter, liksom insektsrester och beck, från lackytor.
BRUKSANVISNING: Skaka om väl före användning. För bästa resultat använd bara på kall yta. Spruta 
medel på smutsig yta och massera lätt in ämnet i ytan med en bomullsduk eller en svamp. Låt verka 
30 sekunder och torka av överlopps medel med en mikrofiber duk.  Upprepa behandlingen vid behov. 
Orenheter bör avlägsnas så fort som mögligt. Slutligen vaxa den rengjorda ytan med Meguiar´s vax.

SISÄLTÄÄ/ INNEHÅLLER: Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen./ Solventnafta 
(petroleum), medeltung alifatisk.  Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai tois-
tuvassa altistumisessa: altistumisreittinä hermosto. SISÄLTÄÄ: metyylikloori-isotiatsolinonin 
ja metyyli-isotiatsolinonin (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  Jos tarvitaan lääkin-
nällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. Älä 
hengitä höyryä tai suihketta. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/
pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti.
Irriterar huden. Orsakar organskador  genom lång eller upprepad exponering: exponerings-
väg nervsystem. Innehåller: metylklorisothiazolinon och metylisothiazolinon (3:1) blandning. 
Kan förorsaka allergisk reaktionen. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste 
söka läkarvård. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Inandas inte ångor och sprej. Vid hu-
dirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/nationella/
internationella bestämmelser.
SISÄLTÄÄ/ INNEHÅLLER: >30% Alifaattiset hiilivedyt; <5%:Ionittomat pinta-aktiiviset aineet.  
Hajusteita, bentsyylisalisylaatti, kumariini, metyylikloori-isotiatsolinonin ja  
metyyli-isotiatsolinonin 
seos (3:1). / >30% Alifa-
tiska kolväten; <5%: non-
joniska tensider. Parfym, 
benzylsalisylat, kumarin, 
metylklorisothiazolinon 
och metylisothiazolinon 
(3:1) blandning.
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