
Meguiar´s Gold Class vaha on ainutlaatuinen sekoitus carnaubaa ja suojaavia polymeerejä. So-
veltuu kaikille maalatuille ja lakatuille pinnoille jättäen erityisen syvän ja kestävän kiillon. Älä 
käytä kumi tai muovipinnoille, äläkä muille maalaamattomille pinnoille. 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 vahanlevitys tyynyyn ja levitä ohut kerros koko maali- ja lakkapinnalle. 
Anna kuivua täysin, ja pyyhi ylimääräinen vaha pois hyvälaatuisella mikrokuituliinalla. Käännä 
liinasta puhdas puoli kiillon viimeistelemistä varten. 
Kvalitetsblandning av carnauba och skyddande polymerer. Kan användas på alla målade och 
klarlackade ytor. Ger speciellt djup och resistant glans. Får ej användas på gummi, plast eller 
omålade ytor. Utmärkt för maskinpolering. BRUKSANVISNING: Skaka om väl före användning. 
För bästa resultat använd endast på kall yta och i skuggan. Sätt en liten mängd av medel på en 
vax applikator pad och bred ut medlet på hela lackytan. Låt produkten torka helt och torka av 
överlopps medel med en mikrofiber duk av god kvalitet. Slutligen vänd den torra och rena sidan 
av duken utåt för att maximera glansen.

SISÄLTÄÄ/ INNEHÅLLER: Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen/ Solventnafta 
(petroleum), medeltung alifatisk. 
Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: altistu-
misreittinä hermosto. SISÄLTÄÄ: metyylikloori-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin 
seos (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä höyryä. Varo 
kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu 
lääkäriin. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYR-
KYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/
kansallisten/kansainvälistensäädösten mukaisesti tai lääkäriin. 
Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering: expone-
ringsväg 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.
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.Vid hudirritation: Sök lä-
karhjälp.Framkalla INTE kräkning.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare. Innehållet/behållaren läm-
nas till enlighet med lokala/natio-
nella/internationella bestämmelser. 

Maahantuoja: HL Group Oy, Hiekkakiventie 5, 00710 Helsinki
puh./tel. 0207 445 200, www.meguiars.fi 

G7016 Meguiar’s Gold Class Liquid Car Wax Nestemäinen vaha 473 ml
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