
 

 

G3200 Brilliant Solution New Car Kit 

 

Sisältää: 

- Ultimate Wash & Wax pesuaine 

- Mikrokuitu pesukäsine 

- Mikrokuitukuivausliina 

- Ultimate Liquid Wax -vaha 

- Endurance Tire Gel -rengaskiilloke 

- 2 vahanlevitystyynyä 

- Mikrokuitukiillotusliina 

 

Käyttöohjeet: 

Ultimate Wash & Wax -pesuaine 

Parhaan tuloksen saamiseksi pestävän pinnan tulee olla viileä. Huuhtele auto vedellä ennen pesun aloittamista. 

Annostele pesuainetta n. 1 korkillinen vesilitraa kohti. Pese auto käyttämällä pesukäsinettä tai vastaavaa pehmeää 

pesuvälinettä. Huuhtele huolellisesti juoksevalla vedellä. Älä anna tuotteen kuivua pinnalle. 

Ultimate Liquid Wax –vaha 

Sopii ainoastaan kiiltäville maali- ja lakkapinnoille, ei saa käyttää mattapintaisille pinnoitteille. 

Parhaan tuloksen saamiseksi käytä tuotetta varjossa ja viileälle pinnalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tuotetta voi 

käyttää myös auringon paisteessa. 

Käytä vahanlevitys tyynyä parhaan tuloksen saamiseksi. Annostele pieni määrä tuotetta vahanlevitys tyynylle, ja levitä 

ohut kerros pyörivin liikkein pinnalle. Anna kuivua kunnes pinta on muuttunut harmahtavaksi, ja pyyhi ylimääräinen 

vaha pois mikrokuituliinalla. Kiillota pinta lopuksi mikrokuituliinan puhtaalla osalla. Voidaan levittää ja kiillottaa myös 

koneellisesti, esim. Meguiar´s epäkesko kiillotus koneella (G220EU) 

 



Endurance Tire Gel –rengaskiilloke 

Puhdista renkaat ennen käyttöä. Annostele sopiva määrä ainetta levitystyynylle tai pyyhkeelle ja levitä tasaisesti 

puhtaalle, kuivalle renkaalle. Pyyhi tarvittaessa ylimääräinen aine pois erityisesti urista, ettei ainetta roisku 

maalipinnalle renkaan pyöriessä. Älä käsittele muoviosia tai maalattuja pintoja, saattaa värjätä tiettyjä muoveja. 

Mikrokuitu pesukäsine 

Käytä pesukäsinettä yhdessä Ultimate Wash&Wax tai muun auton ulkopinnoille tarkoitetun pesuaineen kanssa. Kasta 

pesukäsine pesuaine veteen, ja pese auto aloittain ylhäältä alaspäin estääksesi auton helmoissa olevan lian leviäminen 

ylemmäs auton kylkiä. Huuhtele pesukäsine käytön jälkeen, ja anna kuivua. Pesukäsineen voi konepestä tarvittaessa, 

älä käytä huuhteluainetta. 

Mikrokuitu kuivaus liina 

Kuivaa auto pesun jälkeen käyttämällä kuivausliina. Kostuta liina ennen käyttöä parhaan tuloksen saamiseksi. Kierrä 

liina kuivaksi aika ajoin kuivauksen aikana. Aseta kuivumaan levitettynä käytön jälkeen. Liinan voi konepestä 

tarvittaessa, älä käytä huuhteluainetta. 

Mikrokuitu kiillotus liina 

Käytä vahan ym. puhdistusaineiden poistoon ja kiillotukseen. Huolehti liina puhtaudesta, ettei liinassa mahdollisesti 

olevat epäpuhtaudet naarmuta pintaa. Liinan voi konepestä tarvittaessa, älä käytä huuhteluainetta. 

Vahanlevitys tyyny 

Käytetään vahojen ja suoja-aineiden levitykseen. Annostele pieni määrä tuotetta tyynylle, ja levitä pinnalle. Huuhtele 

juoksevan veden alla käytön jälkeen ja anna kuivua ennen seuraavaa käyttöä. Tyynyn voi konepestä tarvittaessa, älä 

käytä huuhteluainetta. 

   


