SONAX ALAP CSOMAG
Részletes autóápolási útmutató és komplex
felhasználói segédlet.
1. Lépés a felnik befújása
429200 SONAX Felni Tisztító Gél (pumpás)
Az új gél-formulának köszönhetően valamennyi acél és könnyűfém felnire
lerakódott makacs szennyeződést (pl. égett fékpor, olajlerakódások és más
egyéb közúti szennyeződések) rendkívül hatékonyan eltávolítja. pH-semleges,
így kíméletesen tisztít. Savmentes, így a műanyag-, lakk- és fém felületeket nem
károsítja.
•
•
•
•
•
•

A fúvókát állítsuk ”szórás” irányba.
Kis távolságból egyenletesen fújjuk a felnikre.
A szennyeződés mértékétől függően 3-5 percig hagyjuk hatni.
Rendkívül erős szennyeződések esetén egy puha kefével vagy
SONAX Felni Tisztító Szivaccsal töröljük át a felületet.
Végezetül erős vízsugárral vagy nagynyomású mosóberendezéssel
alaposan öblítsük le.
Tűző napon vagy forró felnin ne használjuk. Ne hagyjuk a felnin
megszáradni.

2. Lépés az autó lemosása

Kiegészítő termék a belsőtisztításhoz
416541 SONAX Mikroszálas Kendő Plus (belső és üveg)
Kiemelkedően lágy mikroszálas kendő. Nem hagy csíkokat, foltokat vagy szöszöket
maga után.)
Használata sima felületeken: nedvesen tisztításhoz, szárazon utántörléshez vagy
befejező polírozáshoz.
Használata szövet felületeken és textíliákon: nedvesen ill. speciális
tisztítószerekkel (pl.: SONAX Autó Belső Tisztító, stb.).
Kezelési útmutató: max. 60ºC-ban mosható. Ne használjunk öblítőt. Ne szárítsuk
szárítógépben.

6. Lépés a műszerfal és műanyag ápolása
383041 SONAX Műanyag- és Gumi Ápoló (matt) Külső és belső felületekhez
Felhasználási terület: Műanyag, gumi és fa felületek. Belső: műszerfal,
ajtóburkolat. Külső: gumik, lökhárító, ajtóküszöb.
Kiváló minőségű ápoló emulzió. Egy új formulának köszönhetően a felületbe
mélyen behatol és belülről fejti ki hatását. A műanyag és gumi felületeket
megtisztítja és hosszan védi az időjárás hatásaival – különösen az UV-sugárzás és
az ózon - szemben. Antisztatikus, portaszító és a színeket felfrissíti. Kellemes
tavaszi illattal. A flakont használat előtt rázzuk fel.
•

314300 A SONAX Fényező Sampon

•

( A szennyeződéseket gyorsan és alaposan eltávolítja. Kíméli a lakkréteget.
Foszfátmentes.)

•

•
•
•

Két zárókupaknyi fényezősampont 10 liter meleg vízben oldjunk fel.
SONAX Multi Szivacs segítségével az autót felülről lefelé haladva
mossuk le.
Végezetül az autót bő vízzel öblítsük le és töröljük szárazra.

•
•

Kiegészítő termék a mosáshoz
428000 SONAX Multi Szivacs
Széleskörű felhasználhatóság és rendkívüli nedvszívóképesség. A kézi autómosás
elengedhetetlen kelléke.)
Szürke oldal: átlagos szennyeződések eltávolításához
Fehér oldal: makacs szennyeződések eltávolításához (pl. rovarok)

3.

Lépés a szárazra törlés

417700 SONAX Autóápoló Kendő PLUS (szintetikus bőr)
Extra nagyméretű, rendkívül jó nedvszívó, szakadás és oldószer álló autóápoló kendő.
A nedvességet megőrző visszazárható doboznak köszönhetően mindig használatra
kész. Háztartásban üvegfelületek (ablakok, tükrök) tisztításához is kiváló.
Használati utasítás: A kendőt minden használat után hideg vízzel öblítsük ki, majd jól
csavarjuk ki és tegyük vissza a tartódobozba. A tartódobozt mindig lezárva tartsuk.
Méret: 43x34 cm.

4. Lépés az autó belső porszívózása
5. Lépés a belsőtisztítás
321200 SONAX Autóbelső Tisztító
Rendkívül hatékony, habzó tisztítószer az autó belsejében lévő összes felület
tisztításához. A műanyag felületekről, szőnyegekről, kárpitokról, üléshuzatokról,
textíliákról, sima bőrülésekről, padlóról, tetőről, stb. még a makacs
szennyeződéseket is alaposan és kíméletesen eltávolítja. A színeket felfrissíti. A
kellemetlen szagokat semlegesíti és kellemes illatot hagy maga után. Könnyen
kiporszívózható.
•
•
•
•

A szórófejen a fúvókát fordítsuk el.
A SONAX Autóbelső Tisztítót fújjuk a szennyeződésre.
A makacs szennyeződéseket szivaccsal vagy kefével kezeljük.
Végül a kezelt felületet egy tiszta és nedves kendővel töröljük át.

SONAX ajánlás: Tisztítás után a műanyag és gumi felületeket SONAX Műszerfal
Ápolóval vagy SONAX Műanyag- és Gumi Ápolóval, a sima bőr felületeket pedig
SONAX Bőr Ápolóval kenjük be, így azok újra ápoltak és fényesek lesznek.

A szert szivaccsal vagy kendővel a kezelendő felületre vigyük fel és
egyenletesen oszlassuk szét.
Ezután a kezelt felületet SONAX Polírozó Kendővel vagy egy tiszta
kendővel töröljük át.
A különösen makacs szennyeződéseket előzetesen SONAX Fényező
Samponnal (külső felületek) vagy SONAX Autóbelső Tisztítóval (belső
felületek) távolítsuk el.
Nem használható: üveg, lakk, szövet felületek; használati elemek: pl.
kormánykerék, pedálok, sebességváltó; kerékpár- és motorkerékpárülés (csúszásveszély), fékdob vagy hasonló felületek.
A légzsák körüli területeken való alkalmazás előtt az autógyártó
vonatkozó utasításait figyelembe kell venni. Fagytól óvjuk!

Kiegészítő termék a műszerfal és műanyag ápoláshoz
417200 SONAX műanyagápoló párna
Az autó belsejében lévő műanyag felületek (pl. műszerfal) ápolásához ideális. A
SONAX műanyagápoló párna segítségével egyszerűbb a műanyagápoló szerek
eloszlatása és eldolgozása a kezelendő felületen. A zsebnek és a speciális formának
köszönhetően minden kezelendő rész könnyen elérhető.
Használati utasítás:
Használat után meleg vízzel alaposan öblítsük ki és hagyjuk megszáradni

7. Lépés az üvegek tisztítása
338241 SONAX Üvegtisztító
A külső és belső üveg felületekről, mint a szélvédő, a fényszóró és a tükör, pillanatok
alatt eltávolítja a rovarokat, az utcai szennyeződéseket, a nikotin-lerakódásokat és a
zsírréteget. Háztartásban is használható.
•
•
•
•
•

A szórófejet állítsuk ”szórás” állásba.
Permetezzük a kezelendő felületre és egy rövid ideig hagyjuk hatni.
Egy tiszta kendővel vagy papírral töröljük szárazra.
A rovarokat SONAX Rovareltávolító Szivaccsal távolítsuk el.
Lakk felületekre ne használjuk.

Kiegészítő termék az üvegtisztításhoz
416541 SONAX Mikroszálas Kendő Plus (belső és üveg)
Kiemelkedően lágy mikroszálas kendő. Nem hagy csíkokat, foltokat vagy szöszöket
maga után.
Használata sima felületeken: nedvesen tisztításhoz, szárazon utántörléshez vagy
befejező polírozáshoz.
Használata szövet felületeken és textíliákon: nedvesen ill. speciális
tisztítószerekkel (pl.: SONAX Autó Belső Tisztító, stb.)
Kezelési útmutató: max. 60ºC-ban mosható. Ne használjunk öblítőt. Ne szárítsuk
szárítógépben.

