
SONAX XTREME CSOMAG 
Részletes autóápolási útmutató és komplex 
felhasználói segédlet. 
 

1. Lépés a felnik befújása 
 
230200 SONAX Xtreme FelniTisztító (Savmentes) 
 
Rendkívül hatékony speciális tisztítószer minden acél-és könnyű̋fém felnihez. 
Könnyedén eltávolítja még a legmakacsabb szennyeződéseket is, mint az égett 
fékpor, az olaj-és gumimaradványok, valamint az egyéb közúti szennyeződések. 
 
Használata:  

• A fúvókát állítsuk ”szórás” irányba. 
• Kis távolságból egyenletesen fújjuk a felnikre. 
• A szennyeződés mértékétől függően 2-4 percig hagyjuk hatni. 
• Rendkívül erős szennyeződések esetén egy puha kefével vagy 

SONAX Felni Tisztító Szivaccsal töröljük át a felületet. 
• A termék pirosra színeződése után 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 

215300 SONAX Xtreme Sampon 2 in 1 (Mosás szárítás nélkül!) 
 
Rendkívül hatékony koncentrátum a lakkozott, fém, üveg, műanyag és gumi 
felületek tisztításához. Egy speciális anyag gondoskodik a kezelt felület automatikus 
és foltmentes száradásáról, így a kézi szárítás szükségtelenné válik! 

Használati utasítás: Az autóról a nagyobb szennyeződéseket előzetesen erős 
vízsugárral távolítsuk el. 

• 2 kupak sampont 10 liter meleg vízben keverjünk el. 
• Az autót felülről lefelé haladva SONAX MultiSzivacs segítségével 

alaposan mossuk le. 
• A sampon- és a szennyeződés-maradványokat tiszta vízzel öblítsük le. 

Öntsük ki a piszkos vizet, majd a vödröt öblítsük ki. 
• 1 kupak sampont 10 liter hideg vízben keverjünk el. 
• A vödör tartalmát a tetőtől kezdve felülről lefelé öntsük az autó teljes 

felületére. Az autó méretétől függően szükség lehet még egy adagra 
(lsd. 4. pont). 

• Egy speciális anyag gondoskodik a kezelt felület automatikus és 
foltmentes száradásáról, így a kézi szárítás szükségtelenné válik. 

 

Tippek az autómosáshoz: 

• Az autómosást közvetlen napfényben vagy felmelegedett lakk felületen 
ne végezzük. 

• Az 1. samponos mosás után az autót a lehető legrövidebb időn belül 
tiszta vízzel öblítsük le, mert a sampon rászáradhat az autóra vagy 
vízfoltok keletkezhetnek. 

• Az autót kitehetjük a napra száradni, ami felgyorsítja a hatást.  
 

Kiegészítő termék a mosáshoz: 
 
428100 SONAX Mikroszálas Szivacs (Kétoldalú mikroszálas szivacs) 
 
A hosszú zsenília szálak különösen finoman tisztítanak, nagy nedvszívó képességgel 
rendelkeznek és növelik a habképződést. A sima oldal segíti a makacs 
szennyeződések eltávolítását. 
  
Kezelési útmutató:  
Használat után meleg vízzel mossuk ki és hagyjuk megszáradni. 
 

3. Lépés a szárazra törlés 
 

450800 SONAX Mikroszálas törlőkendő Maxi (80x50) 
 
Magas hatásfokú, nagyon vékony, lágy, nagyméretű törlőkendő hihetetlen nedvszívó 
képességgel. Nem hagy csíkokat vagy törlésnyomokat a fényezésen. Az ideális 
tartozék, amivel a gépkocsijának fényezését kíméletesen, időtakarékosan és 

egyszerűen szárazra törölheti. Lekerekített sarkakkal és leszegett szélekkel. Az extrém 
sűrű és hosszú szálaknak köszönhetően, a SONAX mikroszálas törlőkendő nettó 600 
g/m2 súlyának 10 szeresét képes magába szívni. 
 
Használata: 
Egyszerűen itassa fel a vizet a törlőkendő egyik oldalával, majd a másik oldalára 
fordítva törölje át a felületet még egyszer. 
 

 

4. Lépés az autó belső porszívózása 
 

5. Lépés a belsőtisztítás 

221241 SONAX Xtreme Autóbelső tisztító 
 
Higiénikus tisztaság az autó belsejében és a háztartásban. Megszünteti a kellemetlen 
szagokat. A mélyen átható tisztító hatása révén könnyen, de gyengéden eltávolítja a 
makacs szennyeződéseket az autó belső kárpitjaiból, kárpitozott üléseiről, 
tetőburkolatairól stb. Emellett a szagtalanító hatóanyagok gyorsan és tartósan 
semlegesítik a füstöt, az állati és más kellemetlen szagokat. 
 
Használata: 

• Permetezze a szennyezett felületre a SONAX XTREME autóbelső 
tisztítót és egy  szivacs, kefe vagy mikroszálas törlőkendő segítségével 
tisztítsa meg. 

• Törölje le a fellazított szennyeződést egy tiszta és nedves mikroszálas 
kendővel; eközben többször öblítse ki a kendőt vízzel.  

• Ismételje meg, amíg el nem tűnik a szennyeződés a szövetről. 
 
 
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 AutóBelsőTisztító, stb.).  

Kezelési útmutató: max. 60ºC-ban mosható. Ne használjunk öblítőt. Ne szárítsuk 
szárítógépben. 

 

6. Lépés a bőrtisztítás és ápolás 

289100 SONAX Xtreme BőrÁpoló Hab NanoPro 
 
Szilikon-mentes, nano-technológia alapú speciális termék az autóban lévő bőr 
felületek, motorkerékpár nyergek, táskák, bútorok és más fényes bőrök tisztításához 
és ápolásához. Színezőanyag-mentes. Bármilyen színű bőrhöz ideális. Eltávolítja a 
szennyeződéseket, olajat, zsírt és visszaadja a bőr puhaságát, miközben a kezelt 
felületek nem válnak csúszóssá. A kiváló minőségű karnauba viasz és a valódi 
méhviasz tökéletes bevonatot képez. A hab kiválóan alkalmas ülésfűtéses autókhoz 
és perforált bőrök kezeléséhez. Bőr illattal és UV-védelemmel. 
 

• A kezelendő felületet alaposan porszívózzuk ki. 
• A flakont alaposan rázzuk fel. 
• A SONAX Xtreme BőrÁpoló Habot vékonyan permetezzük a száraz bőr 

felületre és egy puha szöszmentes kendővel, vagy SONAX Polírozó 
Kendővel oszlassuk el. 

• Óvatosan dörzsöljük addig, míg a szennyeződés eltűnik. 
• Néhány percet hagyjuk száradni, majd a kendő egyik száraz részével 

polírozzuk fel. 
• FIGYELEM! 

Velúr, vadbőr és szattyánbőr kezelésére nem alkalmas. Fagytól óvjuk. Használat 
előtt egy nem feltűnő helyen ellenőrizzük a bőr színtartósságát és dörzsállóságát. 
A SONAX ajánlata: Az erősen szennyezett bőr előtisztítása szükséges (pl.: SONAX 
Xtreme Kárpit- & AlcantaraTisztító Habbal). 
 

Kiegészítő termék a bőrtisztításhoz és ápoláshoz 
 
416741 SONAX Textil és Bőr kefe 
 
Ergonomikus kialakítású kefe a száraz és nedves tisztításhoz egyaránt alkalmas 
textíliák és sima bőr felület alapos és kíméletes tisztítására. 
 

•  Kissé nedvesítse a textil felületeket vízzel tisztítás előtt. 



•  Spray használatával tisztább eredmény érhető el, egyenletesen 
oszlassa el a kefével és dörzsölje át intenzíven. 

•  Ezután egy nedves mikroszálas kendővel távolítsa el a 
szennyeződéseket és a tisztítószer maradványokat. 

•  A legideálisabb eredmény elérése érdekében alkalmazza a speciális 
SONAX kárpit, textil és bőr ápoló termékekkel együtt. 

•  Használat után mossa át a kefét meleg vízzel, és hagyja megszáradni 
 
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 a műszerfal és műanyag ápolás 

 

283200 SONAX Xtreme MűszerfalÁpoló – matt 
 
A matt hatású SONAX Xtreme Műszerfal Ápoló alkalmas minden műanyagfelület 
tisztítására és ápolására az autó belsejében. Felújítja a matt és kiszáradt felületeket, 
melyek így selymes tapintásúvá válnak. Megakadályozza az elektromos feltöltődést, így 
portaszító hatású. Kellemes, friss illatot hagy maga után. Szilikon- és oldószermentes. 
 

• Használat előtt rázzuk fel.  
• Szivaccsal vagy kendővel hordjuk fel a kezelni kívánt felületre és 

egyenletesen oszlassuk el. 
• SONAX Polírozó Kendővel vagy puha kendővel töröljük le. 
• A különösen makacs szennyeződéseket előzőleg SONAX Autóbelső 

Tisztítóval távolítsuk el. 
• Ne használjuk üvegen, lakkfelületen és textílián. 
• 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 

 

8. Lépés az üvegek tisztítása 

238241 SONAX Xtreme Üvegtisztító NanoPro 
 
Külső és belső üveg felületek tisztításához kifejlesztett, rendkívüli hatóerővel rendelkező 
tisztítószer. A külső felületekről hatékonyan eltávolítja az olyan makacs 
szennyeződéseket, mint az olaj, a korom és a rovarok, a belső felületekről pedig a 
zsírréteg, az ujjnyomok és a nikotin-lerakódások. Az új Nano-részecskéket tartalmazó 
formulának köszönhetően a kezelt felületen egy szabad szemmel nem látható Nano-réteg 
képződik, melynek segítségével, pl. esőzéskor, a kosz és a por a vízzel gyorsan és 
egyenletesen lefolyik, így kevesebb szennyeződés marad az üvegen. A háztartásban 
ablakok és tükrök tisztításához is kiváló. 
 

• A szórófejen a fúvókát negyed fordulattal fordítsuk el. 
• Vékony rétegben fújjuk a kezelendő felületre, majd egy puha 

papírkendővel oszlassuk szét. 
• Végezetül egy száraz kendővel töröljük át a felületet. 

 

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 AutóBelsőTisztító, stb.) 
 
Kezelési útmutató: max. 60ºC-ban mosható. Ne használjunk öblítőt. Ne szárítsuk 
szárítógépben. 

 

9. Lépés a gyorsviasz 

 
287400 SONAX Xtreme Brillantshine gyorsviasz 
 
A gyors viasz  a polimer bázisú viaszok legújabb generációja. Rendkívül gyors és 
könnyű a használatát, ragyogó fényt és hosszan-tartó védelmet érhetünk el. Kiválóan 
alkalmas a mosás utáni foltok, rászáradt vízcseppek eltávolítására. 
 

• Mossuk le, majd töröljük szárazra az autót.  
• A flakont használat előtt rázzuk fel. 
• A tisztítandó felületet vékonyan fújjuk be, majd azonnal töröljük át puha,  

nedvszívó kendővel, dolgozzuk el a viaszmaradékot.   
• Szükség esetén ismételjük meg a műveletet. 
• Figyelem: Ne használjuk felforrósodott felületen.  
• Óvja a kiszáradástól és a fagytól 

 

Kiegészítő termék a gyorsviaszhoz 
 
416241 SONAX Mikroszálas Kendő (külső) 
 
Ideális a lakkápolás befejezéséhez. A kimagasló megkötő képességgel rendelkező 
aktív mikroszálak maradéktalanul felveszik a viasz- és polírozószer maradványokat és 
ragyogó lakkfelületet hagynak maguk után. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a 
kendőt szárazon használjuk. 
 
Kezelési útmutató: 
Max. 60ºC-on mosható. Ne használjon öblítőt! Géppel nem szárítható. 
 
 

10.  Lépés a gumiápolás 
 
 
235300 SONAX Xtreme GumiÁpoló Gél Csillogó hatás 
 
A SONAX Xtreme GumiÁpoló Spray minden keréktípusnak fekete, ragyogó, nedves 
hatású fényt kölcsönöz. Az új formula ápolja és védi a gumit a repedések kialakulásától 
és a kifakulástól. A hatás több héten át tart. Legalább 50 gumira elegendő. 
 

• Az erősen szennyezett gumikat pl. SONAX Fényező samponnal 
tisztítsuk meg és hagyjuk száradni. 

• Nyomjon egy keveset egy munkaszivacs (417300) puha felére és 
egyenletesen dörzsölje el a gumi oldalán. 

• Eközben a szivacsot élére állítva vezesse a gumi pereme mellett.  
• Szükség esetén a műveletet ismételje meg, amíg a kívánt fényt eléri.  
• Az autóval álljon kicsit arrébb, hogy a gumik minden felületét kezelni 

tudja. 
 
FIGYELEM! 
A spray ne kerüljön a gumi futófelületére és a fék berendezésre.  
Motorkerékpár-és kerékpárgumikra nem használható. 
Más gumi részek, mint szőnyegek és ajtó, illetve ablaktömítések ápolásához a SONAX 
Gumiápolót (340200) ajánljuk. 
 
 
 


