
Helppo ja nopea keino poistaa naarmut ja epäpuhtaudet kaikilta maali- ja lakkapinnoil-
ta. Erittäin helppo levittää ja kiillottaa käsin, mutta voidaan käyttää myös kiillotuskoneen 
kanssa. KÄYTTÖOHJEET: Ravista hyvin ennen käyttöä. Parhaan tuloksen saamiseksi käytä 
vain viileälle pinnalle varjossa. Laita pieni määrä tuotetta vahanlevitystyynyyn ja levitä ohut 
kerros pyörivällä liikkeellä samalla kohtuullisesti painaen. Työstä vain pieni alue kerral-
laan, älä anna aineen kuivua pinnalle vaan pyyhi heti pois hyvälaatuisella mikrokuitulii-
nalla. Käännä liinasta puhdas puoli viimeistä kiillotusta varten. Mikäli pinnassa näkyy vielä 
naarmuja tai epäpuhtauksia, toista käsittely. Suojaa valmis kiillotettu pinta lopuksi vielä 
Meguiar´s vahalla.
Avlägsnar små skråmor och smuts snabbt och enkelt av alla målade och lackade ytor. Kan 
spridas ut och poleras för hand eller med maskin. BRUKSANVISNING: Skaka om väl före 
användning. För bästa resultat använd bara på kall yta och i skuggan. Applicera en liten 
mängd produkt på dynan för vaxutspridning och sprid ut vaxet med cirklande rörelser. 
Behandla en sektion i gången. Undvik att låta medlet torka på ytan som behandlas. Torka 
bort genast. Vänd slutligen den torra och rena sidan av duken utåt och slutför poleringen. 
Upprepa behandlingen, om repor och smuts ännu syns på ytan. Skydda polerad yta med 
Meguiar’s vax.

SISÄLTÄÄ/ INNEHÅLLER: Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen/ Solvent-
nafta (petroleum), medeltung alifatisk.  
Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: 
altistumisreittinä hermosto. Sisältää: metyylikloori-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiat-
solinonin seos (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  Jos tarvitaan lääkinnällistä 
apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. Älä 
hengitä höyryä. Älä hengitä pölyä. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Hä-
vitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten 
mukaisesti. 
Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering: expo-
neringsväg nervsystem.  Innehåller: metylklorisothiazolinon och metylisothiazolinon. 
Kan förorsaka allergisk reaktionen. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du 
måste söka läkarvård. FÖRVARAS 
OÅTKOMLIGT FÖR BARN.  Inandas 
inte ångor. Inandas inte damm. 
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 
Innehållet/behållaren lämnas till 
i enlighet med lokala/nationella/
internationella bestämmelser.
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