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Swissvax is een uitgebreid autoverzorgingssysteem. Het bestaat uit geïntegreerde was-, reinigings- en voedingsproducten. Zoals zo veel unieke
producten zijn ook onze wasproducten oorspronkelijk ontworpen aan de
keukentafel. De oude apotheek van de
familie Anwander in Zürich was zowel
het oorspronkelijke laboratorium als
de werkplaats waar de eerste potten
«Antikwachs» werden geproduceerd een wax speciaal voor antieke meubelen en lakken. Sinds de productie van
deze eerste kostbare potten antiekwax
heeft de familie Anwander zich nu al
meer dan drie generaties lang gewijd
aan kleuren, lakken en waxproducten.
Oorspronkelijk werd de natuurlijke
autowax alleen geproduceerd voor
het privégebruik van grootvader
Hans Anwander, de oprichter van het
bedrijf. In de loop der jaren zijn de
oorspronkelijke formules continu aangepast aan de eisen van de klanten, de
milieuvoorschriften en technologische
veranderingen.

De producten van Swissvax worden
zelfs vandaag de dag nog steeds
met de hand gemengd en in potten
gedaan. De hoogwaardige ingrediënten en complexe formules lenen zich
niet voor industriële productie. Als
het gaat om onze passie om de beste
waxproducten en autoverzorgingsproducten te produceren, willen wij geen
compromissen sluiten. Wij nodigen u
uit om de sensatie te ervaren die onze
producten wereldwijd beroemd heeft
gemaakt.

PASSIE
De reputatie van Zwitserland op het
gebied van kwaliteit en precisie klinkt
door in onze producten. Al drie generaties lang zijn wij van Swissvax echte
autoliefhebbers en -verzamelaars.
Onze unieke producten hebben niet
te lijden onder verkoopdoelstellingen
of een productiebudget. Dit maakt ze
tot wat ze nu zijn - autoverzorgingsproducten van topkwaliteit van perfectionisten, voor perfectionisten.

HET VERSCHIL
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In tegenstelling tot normale poetsmiddelen bevatten de waxproducten
van Swissvax geen schuurmiddelen en
kunnen veilig daarom op alle laksoorten
worden gebruikt, zelfs op oude nitrocelluloselakken, moderne laksystemen op
waterbasis en zogenaamde nanolakken.
Het Swissvax systeem bestaat uit twee
componenten: een reinigende olie
die voorafgaand aan het waxen wordt
gebruikt en de wax zelf. De wax is eenvoudig en gemakkelijk aan te brengen.
Er blijven geen witte resten achter en de
wax hoopt zich niet op langs rubberen
afdichtingen of langs randen. Carnaubawax is de hardste, zuiverste, meest transparante en ook de duurste natuurlijke
waxsoort ter wereld. Deze wax wordt
geoogst vanaf de bovenkant van de
bladeren van de «Copernica Prunifera»,
een waaierpalm uit het noorden van
Brazilië, en wordt vervolgens beoordeeld
op kleur en helderheid. De hoogste kwaliteit wordt geclassificeerd als zeldzame,
hoogwaardige carnaubawax en wordt
gebruikt voor onze Swissvax waxproducten. Hoe hoger het percentage carnaubawax in een waxformule, hoe hoger
het glansniveau. Terwijl normale autowax een carnaubagehalte van ong. 3 tot
5% heeft, bevatten de Swissvax formules
30 tot meer dan 76% carnauba (een van
de hoogste concentraties op de markt).
In tegenstelling tot gewone poetswax
die alleen de bovenste laag van de lak
laat glanzen, terwijl de onderste lagen
van de lak uitdrogen en langzaam verdwijnen, herstellen de Swissvax formules
met carnauba, verrijkt met olieachtige
passievrucht-, sinaasappel-, avocadoen vanille-extracten, de diepe glans
van de lak. Het resultaat is een intense,
unieke «wet look» waar verzamelaars
en liefhebbers overal ter wereld laaiend
enthousiast over zijn.

Grade-One
Carnauba

SPIEGELACHTIGE OPPERVLAKKEN
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Wij zijn van mening dat een regelmatige
autoverzorging eenvoudig moet zijn.
Daarom hebben wij unieke producten
ontwikkeld waarmee onze klanten hun
auto‘s er in relatief korte tijd uit kunnen
laten zien alsof ze net uit de showroom
komen.
Enthousiasme en het gebruik van de
juiste autoverzorgingsproducten zijn nog
geen garantie voor goede resultaten. Het
is belangrijk dat de producten in de juiste
volgorde en met behulp van speciale verzorgingstechnieken worden aangebracht
om het gewenste effect te bereiken.
Op de volgende pagina’s zullen wij u
adviezen geven voor de optimale verzorging van uw auto. Wij raden u aan om
deze instructies zorgvuldig op te volgen
om onnodig werk te voorkomen. Vertrouw op onze know-how en onze Swissvax producten en uw auto zal er precies
zo uitzien zoals u wilt – perfect!

Swissvax Master Collection
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Fabrikant van de
Mercedes-Benz
Classic Collection

Fabrikant van de
Rolls-Royce Motorcars
autoverzorgingskit

Fabrikant van de
Spyker Cars N.V.
autoverzorgingskit

Fabrikant van de
Automobili Lamborghini
autoverzorgingskits

BEGIN MET DE WIELEN
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WHEEL

Voor het wassen
Begin altijd met het reinigen van de
wielen om ervoor te zorgen dat het
effect van de wasbeurt niet meteen
bedorven wordt door vuil afkomstig
van het wassen van de wielen.
Wielen reinigen
Remstof, dat bestaat uit scherpe
metaaldeeltjes, kan permanente schade toebrengen aan het oppervlak van
uw velgen. Vergeet daarom de wielen
niet als u de auto gaat wassen. Alleen
een grondige en regelmatige verzorging van de wielen garandeert dat de
velgen een van de smetteloze blikvangers van uw auto blijven.

WHEEL SPRAY FORTE

Modern
Swissvax Wheel Spray Forte is een
moderne, ultrakrachtige wielenreiniger met een kleurindicator.
Dit product is zuurvrij (!) en bijna
pH-neutraal en dus veilig voor aluminium wielen, gelakte wielen en
spaakwielen.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Spoel de wielen grondig schoon
met een krachtige waterstraal.
2. Vul een Swissvax mengfles tot aan
de «1» markering met geconcentreerde Wheel vloeistof. Voeg water toe
(«1:1» voor extreem vuile wielen en
«1:2» of «1:3» voor vuile wielen).
3. Spuit de wielen in met een ruime
hoeveelheid en reinig ze onmiddellijk
met een Swissvax wielborstel en/of
een (gele) Micro-Wash microvezeldoek.
4. Spoel de wielen grondig schoon
met een krachtige waterstraal en
droog ze nadat de auto is gewassen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Spuit de wielen in met een ruime
hoeveelheid. Een ingebouwde kleurindicator zorgt ervoor dat het product
rood/paars kleurt na het actieve reinigingsproces.
2. Spoel de wielen af met schoon
water onder hoge druk. Klaar!

WIELEN EN BANDEN

3. Droog de wielen nadat de auto is
gewassen.

www.swissvax.com

SCHITTERENDE VELGEN
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AUTOBAHN

Duurproef
Oorspronkelijk is dit product ontwikkeld voor Duitse klanten met snelle
auto‘s met lichtmetalen velgen of
magnesium velgen. Het product is
getest op de Duitse snelwegen (oftewel «Autobahnen») bij snelheden van
meer dan 300 km/u, in Zwitserland
tijdens de wintermaanden op wegen
met veel strooizout en op racebanen
in Duitsland en Oostenrijk.
Wielenwax

WAT IS PTFE?
Polytetrafluorethyleenhars (PTFE)
maakt deel uit van een klasse paraffinehoudende polymeren waarbij
een deel van of alle waterstof is vervangen door fluoride. De oorspronkelijke PFTE-hars werd uitgevonden
door de firma DuPont in 1938.
PTFE is een volledig gefluoreerde
polymeer die geproduceerd wordt
door polymerisatie met vrije radicalen van tetrafluorethyleen. Met een
lineaire moleculaire structuur van
herhalende CF-CF2-verbindingen is
PFTE een kristallijn polymeer
met een smeltpunt van ca. 327 °C
(621 °F). De dichtheid is 2,13 tot
2,19 g. PFTE heeft een uitzonderlijke
weerstand tegen chemicaliën. PFTE
heeft de laagste wrijvingscoëfficiënt
van bijna alle materialen.

Met Swissvax Autobahn wielenwax
krijgt het oppervlak van uw wielen een
zichtbare zachte glans en het werkt
vuilafstotend. Remstof, strooizout,
vocht en ander vuil kunnen praktisch
niet door de beschermlaag van hittebestendige carnaubawax met PTFE
heen dringen. Bovendien kost het nog
maar weinig tijd om de wielen te reinigen. Swissvax Autobahn wielenwax
kan veilig worden gebruikt op aluminium, gepolijst aluminium, gecoat
aluminium, magnesium, chroom of
gecoate velgen en voor auto’s met
keramische remmen.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Reinig de wielen grondig (zoals
beschreven onder «Begin met de
wielen»).
2. Nieuwe wielen moeten voorbehandeld worden met Swissvax Cleaner
Fluid Regular en gebruikte wielen
met de Paint Rubber en Cleaner Fluid
Regular (zie index).
3. Breng Autobahn wielenwax gelijkmatig aan met een (zwarte) Swissvax
Puck applicator.
4. Laat het product 10 minuten
inwerken.

WIELEN EN BANDEN

5. Poets het oppervlak glanzend met
een (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek. Blijf de doek
omdraaien om telkens een schoon
gedeelte te kunnen gebruiken.

www.swissvax.com

BANDEN CONTROLEREN
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PNEU

Gitzwarte banden
Zoals elke concoursdeelnemer weet,
zijn glimmende banden een must!
Gitzwarte banden met een natuurlijke
glans vormen de finishing touch voor
een perfect onderhouden wagen. Er
zijn diverse methodes om banden te
laten glanzen: sommige methodes
zijn relatief eenvoudig, terwijl andere
methodes meer inspanning vereisen.
Het belangrijkste is echter dat u zeker
weet dat u het juiste doet voor de
banden en geen schade veroorzaakt.
Pneu

VERZORGINGSTIP
Op winderige dagen raden wij aan
om Swissvax Pneu aan te brengen
met behulp van een Swissvax
Pneu-borstel of een (zwarte) Swissvax Puck applicator. Als u het product onder deze omstandigheden
rechtstreeks op de banden spuit,
kunnen er resten op de lak terechtkomen.

Swissvax Pneu is een emulsie met
glansmiddelen en conserveringsmiddelen. Deze emulsie herstelt het
vochtverlies van het rubbermengsel
en beschermt het oppervlak tegen
verkleuring en scheuren. Swissvax
Pneu is gemakkelijk aan te brengen en
is volstrekt onschadelijk voor banden,
velgen of lak. Swissvax Pneu is geschikt
voor standaard zwarte banden en
white-wall banden.

so pflegt man träume™
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White-wall banden
Sommige oude en klassieke auto‘s zien
er het beste uit met white-wall banden.
Deze elegante banden zijn echter niet
gemakkelijk te reinigen en als ze per
ongeluk in aanraking komen met een
stoeprand, kan dit permanente beschadigingen veroorzaken.
Pneu White
Pneu White is een krachtige reiniger
voor white-wall banden die vuil en
gele verkleuringen verwijdert. Donkerbruine vlekken (vaak zichtbaar op
nagevulkaniseerde white-wall banden)
kunnen meestal niet volledig worden
verwijderd.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PNEU
1. Was de banden en laat ze opdrogen.
2. Spuit Swissvax Pneu op het
bandoppervlak of breng Swissvax
Pneu aan met een Swissvax bandenborstel of (zwarte) waxapplicator.
3. Laat het product vijf minuten
inwerken. Het melkwitte laagje verandert in diepzwart.
4. Gebruik een schone Swissvax
doek om spuitnevel of resten van de
velgen, wielsierdoppen of chromen
spaken af te vegen.
BELANGRIJK
Dit product is niet geschikt voor de
banden van motoren vanwege het
slipgevaar!
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PNEU WHITE
1. Draag rubberen handschoenen
en oogbescherming.
2. Spuit Pneu White op de meegeleverde Pneu White applicator.

4. Laat de banden drogen en spuit
ze in met Pneu White emulsie.

www.swissvax.com

WIELEN EN BANDEN

3. Reinig de white-wall grondig met
de vochtige applicator en spoel de
band af met schoon water. In geval
van hardnekkig vuil/verkleuringen
moet dit proces herhaald worden.

STOFFEN DAKEN
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FABRIC

Stoffen vouwdaken
Stoffen daken hoeven niet volledig
gereinigd te worden telkens als
de auto wordt gewassen. Gebruik
nooit was- of reinigingsmiddelen die
bedoeld zijn voor keuken of badkamer, aangezien ze het rubber en de
waterdichtheid van het dak aantasten.
Gebruik alleen speciaal ontwikkelde
producten zoals Swissvax Fabric om
het stoffen vouwdak van uw auto te
reinigen en te verzorgen.

VINYL DAKEN

PROTECTON

Vinyl daken
Vinyl daken zijn minder gevoelig voor
verbleken en de effecten van stof.
Auto‘s met een vinyl dak kunnen,
indien nodig, worden gewassen in een
automatische wasstraat, mits het dak
een glazen achterruit heeft. Met name
lichtgekleurde daken moeten elke
week worden gereinigd om ervoor
te zorgen dat vuil geen kans krijgt.
Gebruik nooit alkalische reinigingsmiddelen, aangezien ze de speciale
lijm voor het waterdicht maken van de
naden van het dak zacht maken. Wij
adviseren u om Swissvax Vinyl Clean,
een Swissvax reinigingsborstel en een
(gele) Swissvax Micro-Wash microvezeldoek te gebruiken.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Vul een Swissvax mengfles tot aan
de «1:2» markering met koolzuurhoudend mineraalwater.
2. Voeg geconcentreerde Swissvax
Fabric toe tot aan de «1:3» markering.
3. Schud de mengfles voorzichtig.
4. Spuit de Swissvax Fabric oplossing
gelijkmatig over het te behandelen
gebied en gebruik de Swissvax
reinigingsborstel om de stof in de
vezelrichting af te borstelen.
5. Spoel het dak af met voldoende
schoon water en laat het drogen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Was het dak.
2. Breng Protecton gelijkmatig aan
met een droge doek of een (zwarte)
Swissvax waxapplicator en druk stevig
op de doek of applicator.
3. Laat het product 20 minuten inwerken.

VOUWDAKEN

4. Wrijf het oppervlak met een schone
Swissvax doek zachtjes op.

www.swissvax.com

HELDER ZICHT
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VINYL CLEAN

Vinyl ruiten reinigen
Gebruik Swissvax Vinyl Clean om vinyl
ruiten regelmatig te reinigen. Het
houdt uw vinyl ruiten jarenlang flexibel en helder.

VINYL CLEAR

Vinyl ruiten herstellen
Flexibele vinyl achterruiten zijn uiterst
krasgevoelig en kunnen geel en dof
worden door veroudering. Swissvax
Vinyl Clear is speciaal ontwikkeld voor
zachte, veilige verzorging en herstel
van flexibele vinyl ruiten. Kleine tot
middelgrote krassen verdwijnen en de
ruit wordt weer transparant.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Schud de fles grondig.
2. Gebruik een (zwarte) Swissvax sponsapplicator om Vinyl Clean aan de binnen- en buitenkant van de vinyl ruiten
aan te brengen.
3. Wrijf de ruiten droog met een (roze)
Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek.
> Herhaal deze stappen, indien nodig
BELANGRIJK
Breng Swissvax Vinyl Clear en/of
Vinyl Clean aan op de binnen- en
buitenkant van de vinyl ruiten.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Gebruik een (witte) katoenen Swissvax
applicator om Swissvax Cleaner Fluid VC
over een klein gebied aan te brengen met
gelijkmatige, heen-en-weer gaande (geen
draaiende) bewegingen. Probeer het stoffen
dak niet te raken en verwijder evt. gemorste
vloeistof onmiddellijk met een natte (gele)
Swissvax Micro-Wash microvezeldoek.
2. Poets het te behandelen gebied met
korte, heen-en-weer gaande bewegingen
met een schone Swissvax Micro-Fluffy of
(roze) Micro-Absorb doek.

4. Wacht twee minuten en wrijf het oppervlak vervolgens op met een (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek of een
Swissvax Micro-Fluffy.
5. Gebruik Swissvax Vinyl Clean om vinyl
ruiten regelmatig te reinigen. Hiermee voorkomt u dat ruiten dof worden en het houdt
ze jarenlang flexibel.

www.swissvax.com

VOUWDAKEN

3. Verwarm de meegeleverde Swissvax
Plastic Screen Wax met uw vinger met zachte, draaiende bewegingen. Breng de wax
spaarzaam met uw vingertoppen aan op
het schone oppervlak.

GRONDIG SCHOON
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ENGINE

Hoewel na verloop van tijd stof en
water zich ophopen in de motor, is
dit niet schadelijk voor de motor. De
meest geschikte tijd om de motor te
wassen is na de winter, als water en
strooizout een witte aanslag hebben
achtergelaten. De beste plek om de
motor te reinigen, is in een wasstraat
met zelfbediening. Zo komen de reinigingsmiddelen en (bij oudere auto‘s)
de afgespoelde olie niet in het grondwater terecht. Gebruik geen agressieve
producten zoals zuurhoudende koude
reinigingsmiddelen om vuil los te
weken, omdat dit de elektrische en
kunststof onderdelen kan aantasten.
In water oplosbare motorreinigers zijn
wel geschikt. Wij adviseren Swissvax
Engine, een geconcentreerd reinigingsmiddel met citrusolie dat kan
worden verdund met water.

MOTOR SHINE

Motor wassen

Motorsealer
Met Swissvax Motor Shine worden
de motor, accessoires, ontstekingskabels, slangen, etc. geseald, zodat ze
beschermd zijn tegen corrosie, vocht,
zout en water. Motor Shine is hittebestendig, blijft flexibel en zorgt dat de
motor er als nieuw uitziet.

BELANGRIJK
Swissvax Motor Shine is niet geschikt
voor motoren van motorfietsen.
Gebruik in plaats daarvan Swissvax
Nano Express.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Scherm de stroomverdeler, bobine
en bougies af met kunststof folie.
2. Vul een Swissvax mengfles tot aan
de «1» markering met geconcentreerde
Engine vloeistof.
3. Voeg de juiste hoeveelheid water toe
voor de gewenste concentratie («1:1»
voor een extreem vuile motorruimte,
«1:2» voor een vuile motorruimte en
«1:3» voor uitlaatgasvlekken op het
lakwerk).

5. Verwijder olie, roet en ander vuil
zorgvuldig met een Swissvax Detail
Brush borstel en breng af en toe
opnieuw Engine reiniger aan.
6. Spuit voldoende schoon water op
de oppervlakken om alles grondig af
te spoelen.
7. Verwijder de kunststof folie en
droog de motor met perslucht,
indien mogelijk.

4. Spuit de Engine oplossing gelijkmatig
op de koele, droge oppervlakken en laat
het 3 minuten inwerken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Reinig de motor zorgvuldig met
Swissvax Engine.
2. Zet het contact af om kortsluiting te
voorkomen! Scherm de omringende
lak en carrosseriedelen af.
3. Spuit Motor Shine op volledig droge
en koele oppervlakken.
4. Breng het product met meerdere
dunne lagen aan om een glanzende
laag te produceren.
WASSEN

5. Laat het 15 tot 30 minuten drogen.

www.swissvax.com

WASDAG
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CAR BATH

Automatische wasstraten

VERZORGINGSTIP
Gebruik nooit een spons, aangezien
er altijd enkele vuildeeltjes (fijne
zandkorrels, etc.) achterblijven in
de spons, hoe goed u de spons ook
uitspoelt. Deze deeltjes kunnen fijne
krassen veroorzaken op uw laklaag.

Een automatische wasstraat vormt
geen probleem voor gelakte oppervlakken die vooraf gereinigd zijn,
mits moderne textielrollers worden
gebruikt in plaats van nylon borstels.
Nylon borstels kunnen namelijk krassen veroorzaken die vergelijkbaar
zijn met krassen veroorzaakt door
schuurpapier van 2000 grit! Met de
hand wassen is echter de beste manier
om de laklaag te verzorgen. Gebruik
geen oude sponsen en agressieve
reinigingsmiddelen voor uw auto.
Het is veel veiliger om de laklaag te
behandelen met een Waschpudel™
wasspons en veel zacht water.

De speciale Swissvax Waschpudel™
wasspons kan daarentegen na elk
gebruik worden gewassen en is
gegarandeerd schoon voor de volgende wasbeurt.
Voor wassen onderweg
probeer de Swissvax Smart Bucket,
een opvouwbare emmer van 20 liter
die zelfs achter de stoel van de kleinste sportwagen past.
Voor snel drogen
gebruik een Swissvax Hydralip
(gemaakt van speciale medische
siliconen) die speciaal ontwikkeld
is voor het drogen van laklagen. De
Hydralip is gemakkelijk te hanteren,
zodat het vervelende droogproces
snel kan worden uitgevoerd.

so pflegt man träume™
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Auto wassen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Een grondige, maar zachte wasbeurt
is het ideale uitgangspunt voor alle
andere werkzaamheden. Helaas tasten
veel autoshampooproducten na verloop van tijd de lak aan vanwege de
ontvettingsmiddelen die ze bevatten.
Het achterhaalde advies om geen
autoshampoo te gebruiken, is ook
niet juist. Zonder een shampoo kan de
wasoplossing het vuil niet inkapselen
en afvoeren. Daarom adviseren wij
Swissvax Car Bath, een lakvriendelijke,
geconcentreerde autoshampoo die
het vuil effectief van de laklaag verwijdert. De pH-neutrale formule zorgt
ervoor dat uw hoogwaardige Swissvax
waxlaag niet wordt aangetast.

1. Vul 2 emmers van 20 liter met
warm water. Voeg een dopje Swissvax Car Bath toe aan een van de
emmers.

Insecten
De beste manier om insecten te
verwijderen is om een Swissvax
Micro-Fluffy te weken in lauw water
en deze doek vijf minuten lang op
de insectenresten te leggen. Was de
laklaag vervolgens met een Car Bath
oplossing en een (gele) Swissvax
Micro-Wash microvezeldoek. Niet
wrijven! Gebruik geen insectenspons
of iets dergelijks. Deze kunnen micro
krassen veroorzaken in de laklaag.

2. Spuit de auto af met voldoende
schoon water.
3. Gebruik een Swissvax Waschpudel™ wasspons en grote hoeveelheden water om de auto van boven
tot onder te wassen. Was nooit met
draaiende bewegingen. Begin met
het dak, de achterklep en de motorkap. Spoel de Waschpudel™ wasspons altijd eerst uit in de emmer
met schoon water en doop deze
vervolgens in de emmer met de Car
Bath oplossing voordat u verdergaat
met wassen. Dit voorkomt vervelende krassen door het wassen.
4. Spoel de auto af met grote hoeveelheden schoon water.
5. Droog de auto af met een Swissvax Hydralip en/of een Swissvax
Micro-Dry microvezeldoek.

BELANGRIJK

WASSEN

Was een auto nooit in het volle zonlicht en gebruik altijd voldoende water.
Houd de laklaag altijd nat met water/
Car Bath oplossing terwijl de auto
wordt gewassen.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com

KUNSTSTOFFEN
PLASTIC WASH

Diepe reiniging
Het is net als bij huidverzorging: eerst
komt de diepe reiniging, gevolgd door
de verzorging. Een poriëndiepe reiniging is belangrijk voor een perfecte
afwerking. Wij adviseren u eerst Swissvax
Plastic Wash te gebruiken voor een
perfecte, diepwerkende reiniging en vervolgens Swissvax Protecton of Protecton
Matt om het oppervlak te verzorgen.

PROTECTON

Maak kunststof weer mooi
Kunststof onderdelen bevatten diverse
additieven zoals weekmakers om de
soepelheid van het materiaal te verbeteren en vulstoffen om de kwaliteit van
het oppervlak te bepalen. Na verloop
van tijd tasten hitte, vorst, reinigingsmiddelen met oplosmiddelen, UV-straling
en andere omgevingsfactoren het
kunststof aan, waardoor het er droog
en dof uitziet. De industrie heeft diepwerkende verzorgingsproducten voor
kunststoffen ontwikkeld om dit probleem
tegen te gaan. Dit zijn echter bijna altijd
producten op siliconenbasis. Swissvax
Protecton Matt is een conserverings- en
verzorgingsproduct verrijkt met jojoba en
andere essentiële oliën voor de kunststof
onderdelen van het interieur. Het herstelt
het vochtgehalte van het kunststof en
de oorspronkelijke matte glans van de
kunststof onderdelen.
Protecton is een emulsie die glans- en
verzorgingsmiddelen bevat met actieve
reinigingsmiddelen en additieven voor
een lichte bescherming. Het kan worden
gebruikt voor de binnen- en buitenkant
van de auto. Het kunststof krijgt een
zachte glans.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PLASTIC WASH

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PROTECTON

1. Veeg het te reinigen kunststof of vinyl
oppervlak af met een vochtige (gele)
Swissvax Micro-Wash microvezeldoek.

3. Wrijf het oppervlak met gemiddelde druk in. Afhankelijk van de mate
van vervuiling is het misschien nodig
om meer Swissvax Plastic Wash op
het kunststof te spuiten en de doek
te vervangen door een schone doek.
Oppervlakken met structuur kunnen
worden gereinigd met een Swissvax reinigingsborstel.

2. Spuit Swissvax Plastic Wash op een
schone (gele) Swissvax Micro-Wash
microvezeldoek of rechtstreeks op het
kunststof en verdeel het gelijkmatig
over het hele oppervlak.

4. Poets het oppervlak met een iets
vochtige Swissvax doek.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PROTECTON MATT

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PROTECTON

1. Verwijder evt. vuil van de bekleding
of kunststof onderdelen. Wij adviseren
Swissvax Plastic Wash om vuile kunststof onderdelen te reinigen. Afwasmiddel geeft vaak prima resultaten
op stuurwielen en versnellingspoken,
aangezien dit een krachtig ontvettingsmiddel is.

1. Was de kunststof of vinyl oppervlakken en laat ze drogen.

2. Schud de fles grondig.
3. Breng Swissvax Protecton Matt gelijkmatig met stevige druk aan met behulp
van een (zwarte) Swissvax sponsapplicator.
4. Na ong. 20 minuten is de matte
afwerking zichtbaar.

2. Breng Swissvax Protecton aan met
een (zwarte) Swissvax sponsapplicator.
3. Laat het product inwerken. Het
melkwitte laagje verandert in de
originele kleur.

VERZORGINGSTIP
De beste resultaten worden behaald
als Swissvax Protecton of Protecton
Matt wordt aangebracht met een
(zwarte) Swissvax sponsapplicator.
Probeer onze Swissvax Detail Brush
borstel voor moeilijk bereikbare
plaatsen (bijv. luchtroosters). Voor
een snelle reiniging en verzorging
van kunststof onderdelen aan de
buitenkant van de auto geeft Swissvax Nano Express indrukwekkende
resultaten op alle materialen

www.swissvax.com

KUNSTSTOFFEN EN RUBBER
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RUBBER
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SEAL FEED

Rubber is geen kunststof
Om verwarring te voorkomen: rubber
heeft niets te maken met kunststof.
In tegendeel, rubber is een natuurlijk
product. Dit betekent dat de meeste
kunststofverzorgingsproducten niet
geschikt zijn voor rubberen onderdelen. Aangezien rubber na verloop
van tijd broos en lelijk wordt en gaat
scheuren, is regelmatig onderhoud
van alle rubberen onderdelen heel
belangrijk.
Rubberen afdichtingen
Swissvax Seal Feed werd uitsluitend
ontwikkeld voor rubber en houdt rubberen afdichtingen jaren buigzaam.
Zelfs verharde afdichtingen worden
weer zacht en flexibel nadat het product meerdere keren is aangebracht.
Bovendien voorkomt het dat afdichtingen ‘s winters bevriezen.

PNEU

Grote rubberen oppervlakken
Door oxidatie als gevolg van zuurstof, UV-straling, strooizout, etc. gaat
rubber er onaangenaam bruinachtig,
«uitgezwaveld» en verwaarloosd uitzien. Swissvax Pneu is een emulsie die
glans- en verzorgingsmiddelen bevat
met actieve reinigingsmiddelen en
additieven voor een lichte bescherming. Het vervangt het vocht dat verloren is gegaan uit het rubbermengsel
en beschermt het oppervlak tegen
verkleuring en scheuren.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Veeg de afdichtingen af met een
vochtige Swissvax doek.
2. Breng Swissvax Seal Feed gelijkmatig aan met een (zwarte) Swissvax
sponsapplicator of met uw vingers.
Werk altijd in één richting.
3. Laat Swissvax Seal Feed 30 minuten
inwerken.
4. Zodra de afdichtingen behandeld
zijn, kunt u ze zachtjes oppoetsen met
een schone Swissvax doek.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Was rubberen oppervlakken en laat
ze opdrogen.

3. Laat het product 5 minuten inwerken. Het melkwitte laagje verandert in
diepzwart.
4. Veeg eventuele resten van de carrosserie en/of wielen met een schone
Swissvax Micro-Fluffy.

www.swissvax.com

KUNSTSTOFFEN EN RUBBER

2. Spuit Swissvax Pneu op het
oppervlak of breng het aan met een
Swissvax Pneu borstel of een (zwarte)
Swissvax Puck applicator.

GLANZEND RESULTAAT
26

Eerste indrukken
De perfecte laklaag van uw auto is
uw visitekaartje, dus dient u met zorg
de juiste producten te kiezen voor
optimale resultaten. Een goede vakman werkt tenslotte uitsluitend met
kwaliteitsgereedschap. Bovendien
investeert u hiermee in uw meest
waardevolle bezit – uw tijd.
Geniet van uw auto
Met de juiste aanpak voor autoverzorging (regelmatig wassen gevolgd
door het aanbrengen van een nieuwe
beschermlaag) heeft u niets te vrezen van omgevingsinvloeden, of het
nu zomer of winter is. Met de juiste
periodieke autoverzorging heeft u
meer en langer plezier van uw auto.
In feite levert alles wat u doet voor de
«huid» van uw auto resultaat op – bijvoorbeeld een langere levensduur (in
combinatie met een perfect verzorgde
auto) en vele kilometers samen op de
weg.
Alleen het beste is goed genoeg
Kies daarom voor een hoogwaardig
autoverzorgingssysteem zoals Swissvax - weliswaar de duurste, maar
ook de beste wax ter wereld. Het is
niet verwonderlijk dat Swissvax producten wereldwijd worden gebruikt
voor de verzorging van de duurste
klassieke auto’s en dat fabrikanten
zoals Rolls-Royce, Spyker, Lamborghini en Mercedes-Benz hun klanten
hoogwaardige Swissvax producten
aanbieden in hun eigen autoverzorgingsassortiment.

De «als nieuw» uitstraling
behouden
Wij adviseren u dringend om de
laklaag van uw nieuwe auto meteen
na aankoop te laten sealen met Swissvax om de auto vanaf het allereerste
begin als nieuw te houden: zo blijft
de «als nieuw» uitstraling langer
gewaarborgd en wordt de laklaag op
betrouwbare wijze beschermd. U kunt
beter het zekere voor het onzekere
nemen.
«Swissvax Paint-Protection-System»
Bescherm uw auto vanaf de
allereerste dag
Tegenwoordig worden nieuwe auto’s
vaak afgeleverd met slechts dunne
kunststof folie ter bescherming. Uw
plaatselijke dealer bespaart zo op
afwerkingskosten en u ontvangt een
auto met een vrijwel onbeschermde
laklaag. Als u een nieuwe auto koopt,
vraag uw merkdealer dan om de auto
voor aflevering te behandelen met
het Swissvax Paint Protection System
of om de auto bij de experts van een
Swissvax Car Care Centre te brengen.
Gun uzelf gemoedsrust in de wetenschap dat u de auto daarna zelf kunt
verzorgen met geschikte producten.

so pflegt man träume™
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Het Swissvax concept

Problemen?

De essentie van het Swissvax concept is
dat de werkzaamheid van alle producten in de praktijk is bewezen en dat ze
elkaar op logische wijze overlappen en
aanvullen. Zo kan uw auto in optimale
conditie worden gehouden tot aan het
laatste detail.

Sommige problemen kunnen worden
opgelost (en andere problemen niet)
en wij kunnen u hierover advies geven.
Bij moeilijke gevallen is het resultaat
vaak afhankelijk van grondige materiaalkennis en vele jaren praktijkervaring.
Dus voordat u aan het experimenteren
slaat en nog meer schade riskeert,
neem dan eerst contact op met uw
plaatselijke vertegenwoordigers van
Swissvax die het probleem graag op
professionele wijze voor u analyseren
en u deskundig advies kunnen geven,
zonder dat hier kosten aan verbonden
zijn.

De eerste stap voor een perfect afgewerkte auto is de onmisbare voorbehandeling met Swissvax Cleaner Fluid
Regular. Cleaner Fluid Regular bevat
geen schuurmiddelen, maar maakt in
plaats daarvan gebruik van «zware»
poetsoliën om de laklaag van de auto
een babyzacht oppervlak te geven.
Doordat eventuele oude waxlagen en
vuil volledig worden verwijderd, vormt
dit product de basis voor sealing met
een Swissvax carnaubawax naar keuze.
Krassen op laklaag
Kleine krassen kunnen worden verwijderd met Cleaner Fluid Regular. Op
de volgende pagina’s leest u hoe en
met welke Cleaner Fluid producten u
bepaalde problemen kunt oplossen.
Gemakkelijke sealing
De laklaag van uw auto kan eenvoudig
en gemakkelijk worden geseald met
Swissvax wax, vergeleken met andere
autopoetsmiddelen. Breng gewoon
een dun laagje wax aan met uw hand,
laat het enkele minuten intrekken en
wrijf de laklaag gemakkelijk op. Er blijven geen vervelende resten achter en
u hoeft niet eindeloos te poetsen. De
waxproducten van Swissvax hebben
als groot voordeel dat ze geen witte
resten in randen of carrosserienaden
achterlaten.

Uw vaardigheden verbeteren
Als u meer wilt weten over autoverzorging, neem dan contact met ons op
voor meer informatie over seminars
over autoverzorging aan de binnenkant en buitenkant waarbij professionals hun kennis delen over de juiste
manier om die speciale, duurzame
glans te bereiken.
Onderhoudsschema!
Wij adviseren u het onderhoudsschema op de volgende pagina aan te
houden, zodat uw auto er altijd uitziet
zoals u dat wilt – gewoon perfect!

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com

LAK- EN METAALVERZORGING

Niet-schurende lakvoorbereiding

ONDERHOUDSSCHEMA

AUTO
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Cleaner Fluid
Wax
Wax
Cleaner Fluid
Wax
Wax
Cleaner Fluid
Wax
Wax
Cleaner Fluid
Wax
Wax
Cleaner Fluid
Wax
Wax

Professionele verzorging

Wij adviseren het volgende:

U kunt uw auto de beste bescherming
bieden met een systematisch onderhoudsschema. Op deze manier blijft
de auto er goed uitzien en blijft deze
waardevast. Gebruik de bovenstaande
tabel om uw autoverzorgingswerkzaamheden te plannen.

Cleaner Fluid en wax
elke 6–12 maanden (afhankelijk
van de kilometerstand)
Wax opnieuw aanbrengen
elke 3–6 maanden (afhankelijk
van het waxproduct)
Auto wassen
wekelijks

so pflegt man träume™

LAKVOORBEREIDING NIEUWE AUTO‘S
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CLEANER FLUID REGULAR

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Was de auto grondig en laat deze
drogen.
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton
aan op alle kunststof onderdelen aan
de buitenkant van de auto, voordat u
begint met de laklaag. Op deze manier
zullen de kunststof onderdelen geen
Cleaner Fluid of wax absorberen.

Gebruik Swissvax Cleaner Fluid Regular
om de laklaag voor te behandelen.
Deze oplossing conserveert en
voedt de laklaag door middel van
«zware» poetsoliën en bevat geen
schuurmiddelen. Het elimineert lichte
krassen, teervlekken, boomhars en
oude waxresten volledig. Swissvax
Cleaner Fluid Regular stopt echter bij
de onderliggende laklaag zonder krassen te veroorzaken. Hoewel normale
poetsmiddelen dezelfde prestaties
leveren met behulp van schuurmiddelen, is het grote nadeel dat ze de
laklaag aantasten doordat de schurende deeltjes de onderliggende laklagen
raken.

4. Verdeel de Cleaner Fluid met lichte
druk (heen-en-weer gaande bewegingen) totdat het oppervlak gelijkmatig
«gevoed» is.
5. Laat de vloeistof niet opdrogen.
Veeg de natte Cleaner Fluid Regular
weg met een schone, droge Swissvax
Micro-Fluffy en poets het te behandelen gebied met korte, heen-en-weer
gaande bewegingen (dit maakt een
piepend geluid op de meeste gelakte
oppervlakken). Blijf de doek omdraaien
om telkens een schoon gedeelte te
kunnen gebruiken. U kunt ook een
Swissvax Micro-Fluffy gebruiken, maar
gebruik nooit normaal verkrijgbare
microvezeldoeken, aangezien ze
krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken!
BELANGRIJK
Nadat u de auto heeft behandeld
met Swissvax Cleaner Fluid, mag u
pas gaan rijden met de auto als de
laklaag is geseald met een Swissvax
wax!

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com

LAKVERZORGING

Voorbehandeling

3. Breng ruim Cleaner Fluid Regular
aan met een (witte) katoenen Swissvax applicator en met gelijkmatige,
heen-en-weer gaande bewegingen
in diagonale richting (geen draaiende
bewegingen) over een compleet
gebied, bijv. de motorkap of een flank.

LAKVERZORGING TWEEDEHANDS AUTO‘S
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CLEANER FLUID REGULAR

PAINT RUBBER SET

Uitgebreide voorbehandeling
Bereid alle laklagen, de gebieden aan
de voorkant en eventuele zijspiegels
voor met de Swissvax Paint Rubber.
De Paint Rubber is een elastische
reinigingsklei op basis van mineralen
waarmee voorzichtig vuil van de lak
wordt verwijderd, zonder de lak aan
te tasten. De Swissvax Paint Rubber
verwijdert moeiteloos aanslag, spuitnevel en industriële resten en laat een
gladde laklaag achter. Wij adviseren u
om te beginnen met de voorbehandeling met de Paint Rubber vanaf het
moment dat uw auto zes maanden
oud is.
Vervolgens moet de laklaag worden
behandeld met Swissvax Cleaner Fluid
Regular. Deze oplossing conserveert
en voedt de laklaag door middel van
«zware» poetsoliën en bevat geen
schuurmiddelen. Het verwijdert kleine
krassen, teervlekken, boomhars en
oude waxresten volledig. Swissvax Cleaner Fluid Regular stopt echter bij de
onderliggende laklaag zonder krassen
te veroorzaken.
Hoewel normale poetsmiddelen
dezelfde prestaties leveren met behulp
van schuurmiddelen, is het grote
nadeel dat ze de laklaag aantasten
doordat de schurende deeltjes de
onderliggende laklagen raken.

so pflegt man träume™

31

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
CLEANER FLUID REGULAR

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen.

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen (alleen als u niet eerst de Paint
Rubber heeft gebruikt).

3. Zorg dat onregelmatigheden zoals
spuitnevel of een roestlaagje volledig
verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad
aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt
steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het
vuil naar binnen is geduwd om telkens
weer een schoon oppervlak te krijgen.
U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven
gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.

BELANGRIJK
Nadat u de auto heeft behandeld
met Swissvax Cleaner Fluid, mag u
pas gaan rijden met de auto als de
laklaag is geseald met een Swissvax
wax!

2. Breng Swissvax Pneu of Protecton
aan op alle kunststof onderdelen aan
de buitenkant van de auto, voordat u
begint met de laklaag. Op deze manier
zullen de kunststof onderdelen geen
Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Breng ruim Cleaner Fluid Regular
aan met een (witte) katoenen Swissvax applicator en met gelijkmatige,
heen-en-weer gaande bewegingen
in diagonale richting (geen draaiende
bewegingen) over een compleet
gebied, bijv. de motorkap of een flank.
4. Verdeel de Cleaner Fluid met lichte
druk (heen-en-weer gaande bewegingen) totdat het oppervlak gelijkmatig
«gevoed» is.
5. Laat de vloeistof niet opdrogen.
Veeg de natte Cleaner Fluid Regular
weg met een schone, droge Swissvax
Micro-Fluffy en poets het te behandelen gebied met korte, heen-en-weer
gaande bewegingen (dit maakt een
piepend geluid op de meeste gelakte
oppervlakken). Blijf de doek omdraaien
om telkens een schoon gedeelte te
kunnen gebruiken. U kunt ook een
Swissvax Micro-Fluffy gebruiken, maar
gebruik nooit normaal verkrijgbare
microvezeldoeken, aangezien ze
krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken!

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com

LAKVERZORGING

2. Spuit Swissvax Quick Finish op het te
behandelen oppervlak en wrijf de Paint
Rubber met lichte druk heen en weer
over het oppervlak.

LAKVERZORGING KLEINE TOT MIDDELGROTE KRASSEN
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CLEANER FLUID MEDIUM

PAINT RUBBER SET

Intensieve voorbehandeling
Behandel alle gelakte oppervlakken
met de Swissvax Paint Rubber. De
Paint Rubber is een elastische reinigingsklei op basis van mineralen waarmee voorzichtig vuil van de lak wordt
verwijderd, zonder de lak aan te tasten.
De Swissvax Paint Rubber verwijdert
moeiteloos aanslag, spuitnevel en
industriële resten en laat een gladde
laklaag achter. Swissvax Cleaner Fluid
Medium is een licht schurend poetsmiddel dat geschikt is voor gebruik op
laklagen die licht verweerd zijn of lichte tot gemiddelde slijtage vertonen.
Het verwijdert lichte tot gemiddelde
krassen, spuitnevel en matte plekken.
Cleaner Fluid Medium wordt gelijkmatig aangebracht op het betreffende
gebied. Oefen daarbij voldoende druk
uit zodat de microkorrels tegen elkaar
wrijven, oplossen en het poetsmiddel
steeds fijner wordt. Hierdoor kunt u
afzonderlijke plekken behandelen.
U begint telkens met een krachtig
schuureffect dat geleidelijk aan vermindert door wrijving, waardoor een
fijner en gladder oppervlak ontstaat.
Het schurende effect van Cleaner Fluid
Medium kan gemakkelijk aangepast
worden zodat alleen een absoluut
minimum van de oppervlaktelaag
wordt verwijderd.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
CLEANER FLUID MEDIUM

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen.

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen (alleen als u niet eerst de Paint
Rubber heeft gebruikt).

3. Zorg dat onregelmatigheden zoals
spuitnevel of een roestlaagje volledig
verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad
aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt
steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het
vuil naar binnen is geduwd om telkens
weer een schoon oppervlak te krijgen.
U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven
gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.

2. Breng Swissvax Pneu of Protecton
aan op alle kunststof onderdelen aan
de buitenkant van de auto, voordat u
begint met de laklaag. Op deze manier
zullen de kunststof onderdelen geen
Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Breng Swissvax Cleaner Fluid Medium gelijkmatig met stevige druk aan
op de laklaag en wrijf het in met een
(zwarte) Swissvax Puck applicator.
Door wrijving lossen de microkorrels
van het product op, zodat geleidelijk
aan een steeds fijner schurend poetsmiddel ontstaat.
4. Werk telkens aan één klein gebied
dat niet groter is dan 1 m2. Poets het
gebied vervolgens glanzend op met
een Swissvax Micro-Fluffy of een (roze)
Micro-Absorb microvezeldoek.

BELANGRIJK
Nadat u de auto heeft behandeld
met Swissvax Cleaner Fluid, mag u
pas gaan rijden met de auto als de
laklaag is geseald met een Swissvax
wax!
Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com

LAKVERZORGING

2. Spuit Swissvax Quick Finish op het te
behandelen oppervlak en wrijf de Paint
Rubber met lichte druk heen en weer
over het oppervlak.

LAKVERZORGING GROTE KRASSEN
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CLEANER FLUID STRONG + MEDIUM

PAINT RUBBER SET

Probleemgevallen
Behandel alle horizontale oppervlakken, delen van de voorkant en, indien
nodig, de zijspiegels voor met de
Swissvax Paint Rubber. De Swissvax
Paint Rubber verwijdert moeiteloos
aanslag, spuitnevel en industriële resten en laat een gladde laklaag achter.
Bij de voorbehandeling van een verweerde of gekraste laklaag moet u
uiterst voorzichtig en nauwgezet te
werk gaan. Neem de tijd en haast u
niet. Ga vooral systematisch te werk.
Als er sprake is van een zwaar verweerde laklaag, moeten de bovenste
lagen van de lak mechanisch worden
verwijderd.
Swissvax Cleaner Fluid Strong is
een gemiddeld tot sterk schurend
poetsmiddel voor het mechanisch
verwijderen van krassen, spuitnevel,
ernstige oxidatie of corrosie (bijv. veroorzaakt door vogeluitwerpselen) van
de laklaag.
Net als Cleaner Fluid Medium wordt
Cleaner Fluid Strong gelijkmatig met
stevige druk aangebracht op het
betreffende gebied, zodat de microkorrels oplossen en het poetsmiddel
steeds fijner wordt. Hierdoor kunt u
afzonderlijke plekken behandelen.
U begint telkens met een krachtig
schuureffect dat geleidelijk aan vermindert door wrijving, waardoor een
fijner en gladder oppervlak ontstaat.
Nadat u de probleemgebieden heeft
behandeld met Cleaner Fluid Strong,
moet u ze voorbereiden op het sealen
met wax met behulp van Cleaner
Fluid Medium (en niet Cleaner Fluid
Regular!).

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
CLEANER FLUID STRONG

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen.

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen (alleen als u niet eerst de Paint
Rubber heeft gebruikt).

3. Zorg dat onregelmatigheden zoals
spuitnevel of een roestlaagje volledig
verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad
aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt
steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het
vuil naar binnen is geduwd om telkens
weer een schoon oppervlak te krijgen.
U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven
gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
CLEANER FLUID MEDIUM
1. Breng Swissvax Cleaner Fluid Medium
gelijkmatig met stevige druk aan op
het lakoppervlak en wrijf het in met een
(zwarte) Swissvax Puck applicator. Door
wrijving lossen de microkorrels van het
product op, zodat geleidelijk aan een
steeds fijner schurend poetsmiddel
ontstaat.
2. Werk telkens aan één klein gebied dat
niet groter is dan 1 m2. Poets het gebied
vervolgens glanzend op met een Swissvax micro fluffy of een (roze) Micro-Absorb microvezeldoek.

2. Breng Swissvax Pneu of Protecton
aan op alle kunststof onderdelen aan
de buitenkant van de auto, voordat u
begint met de laklaag. Op deze manier
zullen de kunststof onderdelen geen
Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Breng Swissvax Cleaner Fluid Strong
gelijkmatig met stevige druk aan op de
laklaag en wrijf het in met een (zwarte)
Swissvax Puck applicator. Door wrijving lossen de microkorrels van het
product op, zodat geleidelijk aan een
steeds fijner schurend poetsmiddel
ontstaat.
4. Werk telkens aan één klein gebied
dat niet groter is dan 1 m2. Poets het
oppervlak vervolgens glanzend met
een Swissvax Micro Fluffy.
5. Herhaal dit proces met Cleaner Fluid
Medium (niet Cleaner Fluid Regular),
zodat eventuele resten Cleaner Fluid
Strong zijn opgelost! De lak is nu klaar
om geseald te worden met een Swissvax wax.

BELANGRIJK
Nadat u de auto heeft behandeld
met Swissvax Cleaner Fluid, mag u
pas gaan rijden met de auto als de
laklaag is geseald met een Swissvax
wax!

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com

LAKVERZORGING

2. Spuit Swissvax Quick Finish op het te
behandelen oppervlak en wrijf de Paint
Rubber met lichte druk heen en weer
over het oppervlak.

LAKVOORBEREIDING MACHINAAL POETSEN
36

CLEANER FLUID PROFESSIONAL

PAINT RUBBER SET

Snel en professioneel
Behandel alle gelakte oppervlakken
voor met de Swissvax Paint Rubber.
Dit vormt de basis voor een gladde en
schone lak. Swissvax Cleaner Fluid Professional is een hoogwaardig poetsmiddel met variabele schuurkracht
dat geschikt is voor een roterende
poetsmachine. Het is geschikt voor
nieuwe laklagen en laklagen die tekenen van lichte tot gemiddelde slijtage
vertonen. Cleaner Fluid Professional,
een eendelig poetsmiddel, optimaliseert de conventionele, tweedelige
poetsprocessen op nieuw gespoten
laklagen doordat de oppervlaktekwaliteit wordt verbeterd terwijl er maar 1
keer gepoetst hoeft te worden. Hologrammen en sluiers worden volledig
verwijderd dankzij de geavanceerde
nanopoetstechnologie. De tijdsbesparing is indrukwekkend en biedt nieuwe
mogelijkheden om tweedehands
auto’s te behandelen.
Kies voor een poetsmachine met
instelbaar toerental (roterende of
half-ronde machines). Kies voor hogere
toerentallen en grovere poetssponzen
of poetsschijven van schapenvacht
om krassen te verwijderen. Kies voor
lagere toerentallen en zachte sponsschijven om hologrammen en swirls
(waskrasjes) te verwijderen. Onze deskundigen geven u graag professioneel
en kosteloos advies. Ze zijn telefonisch
of via e-mail bereikbaar of u kunt ze
persoonlijk spreken tijdens een bezoek
aan onze Zwitserse fabriek of een van
onze internationale vestigingen.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
CLEANER FLUID PROFESSIONAL

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen.

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen (alleen als u niet eerst de Paint
Rubber heeft gebruikt).

3. Zorg dat onregelmatigheden zoals
spuitnevel of een roestlaagje volledig
verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad
aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt
steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het
vuil naar binnen is geduwd om telkens
weer een schoon oppervlak te krijgen.
U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven
gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.

BELANGRIJK
Nadat u de auto heeft behandeld
met Swissvax Cleaner Fluid, mag u
pas gaan rijden met de auto als de
laklaag is geseald met een Swissvax
wax!

2. Breng Swissvax Pneu of Protecton
aan op alle kunststof onderdelen aan
de buitenkant van de auto, voordat u
begint met de laklaag. Op deze manier
zullen de kunststof onderdelen geen
Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Kleine krassen verwijderen: gebruik
een poetsmachine ingesteld op een
hoog toerental, in combinatie met Cleaner Fluid Professional Regular en een
medium Swissvax poetsschijf.
4. Lichte hologrammen verwijderen:
gebruik een poetsmachine ingesteld
op een laag toerental, in combinatie
met Cleaner Fluid Professional Regular
en een fijne Swissvax poetsschijf.
5. Poetsen: Plaats de poetsschijf in het
midden van de poetsmachine voor de
werkzaamheden beschreven onder
punt 3 en 4. Bevochtig de poetsschijf
eerst licht met Quick Finish of water.
Knijp 6 tot 8 ml van het product op
het buitenste gedeelte van de sponsschijf en verdeel het gelijkmatig met
uw vinger. Start de poetsmachine en
breng deze in positie op het te behandelen oppervlak. Werk ong. 20 tot 60
seconden lang per gebied met diagonale bewegingen totdat het product
transparant wordt. Gebruik een (roze)
Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek om op te poetsen. Herhaal het
complete proces, indien nodig. De lak
is nu klaar om geseald te worden met
een Swissvax wax.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com

LAKVERZORGING

2. Spuit Swissvax Quick Finish op het te
behandelen oppervlak en wrijf de Paint
Rubber met lichte druk heen en weer
over het oppervlak.

LAKVOORBEREIDING MACHINAAL POETSEN EN ERNSTIGE KRASSEN

CLEANER FLUID STRONG & PROFESSIONAL

PAINT RUBBER SET
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Professionele oplossingen voor
probleemgevallen
Behandel alle gelakte oppervlakken
met de Swissvax Paint Rubber. De
Swissvax Paint Rubber verwijdert
moeiteloos aanslag, spuitnevel en
industriële resten en laat een gladde
laklaag achter.
Bij de voorbehandeling van een verweerde of gekraste laklaag moet u
uiterst voorzichtig en nauwgezet te
werk gaan. Neem de tijd en haast u
niet. Ga vooral systematisch te werk.
Als er sprake is van een zwaar verweerde laklaag, moeten de bovenste
lagen van de lak mechanisch worden
verwijderd.
Swissvax Cleaner Fluid Strong is
een gemiddeld tot sterk schurend
poetsmiddel voor het mechanisch
verwijderen van krassen, spuitnevel,
ernstige oxidatie of corrosie (bijv. veroorzaakt door vogeluitwerpselen) van
de laklaag.
Nadat u de probleemgebieden heeft
behandeld met Cleaner Fluid Strong,
moet u ze voorbereiden op de waxsealing met behulp van Cleaner Fluid
Professional.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
CLEANER FLUID STRONG
EN PROFESSIONAL

2. Spuit Swissvax Quick Finish op het te
behandelen oppervlak en wrijf de Paint
Rubber met lichte druk heen en weer
over het oppervlak.
3. Zorg dat onregelmatigheden zoals
spuitnevel of een roestlaagje volledig
verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad
aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt
steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het
vuil naar binnen is geduwd om telkens
weer een schoon oppervlak te krijgen.
U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven
gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.

BELANGRIJK
Nadat u de auto heeft behandeld
met Swissvax Cleaner Fluid, mag u
pas gaan rijden met de auto als de
laklaag is geseald met een Swissvax
wax!

1. Was de auto grondig en laat deze drogen
(alleen als u niet eerst de Paint Rubber heeft
gebruikt).
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton aan op
alle kunststof onderdelen aan de buitenkant
van de auto, voordat u begint met de laklaag.
Op deze manier zullen de kunststof onderdelen geen Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Krassen verwijderen: gebruik een poetsmachine ingesteld op een gemiddelde toerental,
in combinatie met Cleaner Fluid Professional
Strong of Medium en een grove of medium
Swissvax poetsschijf (afhankelijk van de ernst
van de krassen). Behandel het oppervlak vervolgens met Cleaner Fluid Professional Regular
en een fijne poetsschijf met de poetsmachine
ingesteld op een laag toerental.
4. Hologrammen verwijderen: gebruik een
poetsmachine ingesteld op een laag toerental,
in combinatie met Cleaner Fluid Professional
Regular en een medium poetsschijf. Herhaal
het proces vervolgens met Cleaner Professional Regular of Fine en een fijne poetsschijf.
5. Poetsen: Plaats de sponsschijf in het midden van het poetsmachine. Bevochtig de
poetsschijf eerst licht met Quick Finish of
water. Knijp 6 tot 8 ml van het product op
het buitenste gedeelte van de sponsschijf en
verdeel het gelijkmatig met uw vinger. Start
de poetsmachine en breng deze in positie op
het te behandelen oppervlak. Werk ong. 20 tot
60 seconden lang per gebied met diagonale
bewegingen totdat het product transparant
wordt. Gebruik een (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek om op te poetsen. Herhaal het complete proces, indien nodig. De
lak is nu klaar om geseald te worden met een
Swissvax wax.

Für Mattlacke nur Swissvax «Opaque» Produkte verwenden.

www.swissvax.com

LAKVERZORGING

1. Was de auto grondig en laat deze
drogen.

HOOGWAARDIGE AUTOLAKSEALING
40

WAXPRODUCTEN

De kunst van de juiste samenstelling
Het is net als bij huidverzorging: eerst
komt de diepe reiniging, gevolgd door
de verzorging, afhankelijk van het huidtype. Een poriëndiepe reiniging is de
essentiële basis voor perfecte adhesie
en effectieve resultaten. Het internationaal populaire Swissvax concept volgt
hetzelfde principe. Onze unieke Cleaner
Fluid wordt gebruikt voor een perfecte
diepe reiniging. Het is een uniek product
omdat deze oplossing de laklaag conserveert en voedt, zonder dat schuurmiddelen worden gebruikt.
LET OP
Swissvax wax geeft u echt waar
voor uw geld - u heeft er maar een
klein beetje van nodig. Breng de
wax altijd zeer spaarzaam aan. Een
dun laagje is voldoende, zolang het
maar gelijkmatig verdeeld is. Als u
de wax op deze manier gebruikt,
kunt u minstens 15 keer doen met
1 pot. Uw auto profiteert dan van
een zeer duurzame kwaliteitssealing
die zuiniger is qua inspanningen en
kosten dan u op het eerste gezicht
zou denken.
TIP VOOR INSIDERS
De klassieke manier om Swissvax
wax aan te brengen op de laklaag is
met uw handpalm. Haal een kleine
hoeveelheid wax uit de pot en wrijf
dit in uw handpalmen (verwijder
eerst eventuele ringen). Zo voorkomt u dat u teveel wax gebruikt en
kunt u eventuele onregelmatigheden in het oppervlak voelen.

Gekraste en verweerde laklagen kunnen
worden voorbehandeld met Cleaner
Fluid Medium of Strong.
De volgende stap is om het gelakte
oppervlak te sealen. Waxsoorten met een
carnaubagehalte tot wel 100% kunnen
misschien veel glans geven, maar staan
er ook om bekend dat ze niet duurzaam
zijn, strepen veroorzaken en stof aantrekken. De kunst van de juiste samenstelling
voor een wax is daarom van essentieel
belang. Het juiste mengsel van carnaubawax met andere waxsoorten, PTFE,
fruitoliën, etc. is belangrijk om een wax
te creëren die niet alleen uitstekende
resultaten oplevert, maar ook maximaal
een jaar blijft zitten. De combinatie van
handgemaakte waxsoorten die worden
aangepast aan de eisen van verschillende laksoorten en toepassingen, vormt
daarom de basis voor perfecte autoverzorgingsproducten.
Het is dus geen wonder dat Swissvax het
favoriete merk is van autofabrikanten
zoals Rolls-Royce Motorcars, Automobili
Lamborghini, Mercedes-Benz Classic,
Spyker Cars en Automobiles Bugatti.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PTFE-WACHS SHIELD

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
UNIVERSELE EN SPECIALE WAX
PRODUCTEN
1. Breng Swissvax wax aan met een (zwarte) Swissvax sponsapplicator of met uw
handpalm voor een gelijkmatig verdeelde
waxfilm op de laklaag.
2. Laat de wax enkele minuten inwerken,
maar let wel op dat de wax niet opdroogt.
3. Veeg de waxfilm voorzichtig af met
een Swissvax Micro-Fluffy. Blijf de doek
omdraaien om telkens een schoon
gedeelte te kunnen gebruiken.
4. Raak de lak drie uur lang niet aan en laat
de auto, indien mogelijk, in de zon staan
na het waxen. U zult zien dat de glans
steeds meer toeneemt naarmate de tijd
verstrijkt.

1. Behandel de lak voor met de
Swissvax Paint Rubber (zie index) en
Swissvax Cleaner Fluid Regular (zie
index). Hoe gladder het te waxen
oppervlak, hoe groter het effect van
de PTFE. Daarom wordt een Swissvax Shield Wax altijd geleverd in een
set met de Swissvax Paint Rubber en
Quick Finish.
2. Ga te werk zoals beschreven
onder «Universele en speciale waxproducten».

TIP

LAKVOORBEHANDELING !

Als u een streperige waxsluier op de
lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw
opwrijven met een schone (blauwe)
Swissvax Micro-Polish microvezeldoek
en de wax de volgende keer een paar
minuten langer laten inwerken.

Voordat voor de eerste keer een
Swissvax wax wordt aangebracht,
moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner
Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan
de laklaag.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com
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5. Indien nodig, polijst het oppervlak
nogmaals even met een schone Swissvax
Micro-Fluffy.

UNIVERSELE WAXPRODUCTEN

WAXPRODUCTEN
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Swissvax «Onyx»

Swissvax «Mirage»

Standaard wax voor alle kleuren

Meer glans en bescherming voor
alle laksystemen

Onyx is de standaard wax uit het
brede assortiment waxproducten
van Swissvax en is geschikt voor alle
soorten lakwerk. Met 30% zuivere,
hoogwaardige Braziliaanse carnaubawax geeft deze wax een streeploze glans en mooie parelvorming
aan alle laksoorten. Behandel de
laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

Premium wax met 40% zuivere,
hoogwaardige Braziliaanse carnaubawax voor betere lakbescherming. Verrijkt met olieachtige avocado- en tropische fruitextracten biedt
deze formule langdurige lakbescherming, vooral ‚s winters en tijdens
bezoeken aan de wasstraat (textiel
autowassen). Behandel de laklaag
eerst voor met Cleaner Fluid.

so pflegt man träume™

UNIVERSELE WAXPRODUCTEN

Swissvax «Concorso»

Swissvax «Mystery»

Onze beroemde concourswax
voor diepglanzende oppervlakken

De originele geheime formule

Deze formule is verrijkt met passievrucht- en abrikoosextracten, bevat
50% ultrazuivere, hoogwaardige
gele carnaubawax en geeft uw lak
een glans die u normaal gesproken
alleen ziet bij prijswinnende klassieke auto‘s. Van de diepe en intense
glans zullen zelfs ervaren concoursliefhebbers opkijken. Behandel de
laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

Deze geheime formule die oorspronkelijk alleen bedoeld was voor
het privégebruik van Hans Anwander, bevat 55% zuivere, ongebleekte
en hoogwaardige carnaubawax.
Mystery bevat hoge concentraties
waxesters, waxalcohol en complexe
vetzuren. De wax is verrijkt met kiwien vanille-extracten en geeft een
sensationele glanservaring, zelfs op
oudere eenlaags laklagen. Behandel
de laklaag eerst voor met Cleaner
Fluid.

TIP

LAKVOORBEHANDELING !

Als u een streperige waxsluier op de
lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw
opwrijven met een schone (blauwe)
Swissvax Micro-Polish microvezeldoek
en de wax de volgende keer een paar
minuten langer laten inwerken.

Voordat voor de eerste keer een
Swissvax wax wordt aangebracht,
moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner
Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan
de laklaag.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com
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Swissvax «Divine»

Swissvax «Crystal Rock»

Geïnspireerd door de glans van
een diamant

Paul Dalton’s State-of-the-Art
autowax

Elk jaar creëren we een speciale
selectie van carnaubawax, met meer
dan 60% zuivere, witte, hoogwaardige carnaubawax uit het noorden
van Brazilië, voor een handjevol
autoverzamelaars en -liefhebbers. Er
wordt veel moeite gedaan om deze
hoogglanswaxsoorten af te stemmen op de eisen van vooral zeer
oude laksoorten. Deze waxsoorten
zijn verrijkt met perzik-, walnoot- en
vanille-extracten. De potten worden
met de hand gevuld en geleverd in
een exclusieve acrylaatdoos met een
persoonlijke inscriptie. Behandel de
laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

Paul Dalton is wereldwijd beroemd
vanwege zijn uitzonderlijke talent op het
gebied van autoverzorging. Verslagen
van zijn «wasbeurt van £ 5000» zijn uitgezonden op tv-zenders van Europa tot aan
Japan. Zijn toewijding en perfectionisme
blijken uit zijn verzorging van superauto’s
in Europa, Amerika, Azië en het Midden-Oosten en hij is beroemd om zijn
nauwgezette aandacht voor details. Toen
hij zijn eigen «Crystal Rock» carnaubawax
ging ontwikkelen, was het duidelijk voor
Paul Dalton dat alleen de meest exclusieve fabrikant in aanmerking kwam – het
kleine, Zwitserse bedrijf Swissvax, gespecialiseerd in autowax.
Dit State-of-the-Art waxproduct met
meer dan 76% zuivere, witte, hoogwaardige carnaubawax uit het noorden
van Brazilië heeft een van de hoogste
percentages carnaubawax ter wereld. De
«Crystal Rock» wax is desondanks zeer
gemakkelijk, snel en prettig om aan te
brengen. Het geeft niet alleen een uitstekende waterafstotende afwerking, maar
produceert ook een fantastische glans
op elke laklaag, met een diepe warmte
en een zachte, spiegelachtige afwerking,
waar zelfs de meest ervaren concoursliefhebbers stil van worden. Behandel de
laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

so pflegt man träume™

SPECIALE WAXPRODUCTEN

Swissvax «Zuffenhausen»

Swissvax «Blau-Weiss»

Speciale wax voor Porsche
laklagen

Speciale wax voor BMW
laksystemen

Dit waxproduct met 40% zuivere,
hoogwaardige witte carnaubawax
uit het noorden van Brazilië is
geschikt voor de speciale lakverzorging en -bescherming van moderne
Porsches (vanaf het G-model) en
geeft de laklaag van uw Porsche een
prachtige glans en mooie parelvorming. Behandel de laklaag eerst voor
met Cleaner Fluid.

«Blau-Weiss» is een premium wax
met 40% zuivere witte en gele carnaubawax uit het noorden van Brazilië. Deze wax is speciaal ontwikkeld
voor het laksysteem dat voor BMW’s
(vanaf de jaren ‘70) werd gebruikt
en garandeert goede duurzaamheid
van de waxlaag. Behandel de laklaag
eerst voor met Cleaner Fluid.

TIP

LAKVOORBEHANDELING !

Als u een streperige waxsluier op de
lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw
opwrijven met een schone (blauwe)
Swissvax Micro-Polish microvezeldoek
en de wax de volgende keer een paar
minuten langer laten inwerken.

Voordat voor de eerste keer een
Swissvax wax wordt aangebracht,
moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner
Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan
de laklaag.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com
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Swissvax «Scuderia»

Swissvax «Viking»

Speciale wax voor Italiaanse
auto‘s

Speciale wax voor Volvo
en Saab

Scuderia is een premium wax, met
hoogwaardige, zuivere gele carnaubawax (40%), speciaal ontwikkeld
voor de laksystemen die voor Italiaanse auto‘s wordt gebruikt (zoals
Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lancia en
Maserati). Voor moderne Lamborghini wagens adviseren wij Swissvax
Shield of Concorso. Behandel de
laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

Dit product is speciaal ontwikkeld
voor de Noord-Europese markt om ‚s
winters extra bescherming te bieden
tegen straatvuil vanwege het intensieve gebruik van spikebanden. Het
voorkomt daarnaast de krijtachtige
waas op de donkere kleuren van
Saab en Volvo. Het bevat meer dan
30% gele Braziliaanse carnaubawax
voor een streeploze glans. Behandel
de laklaag eerst voor met Cleaner
Fluid.
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SPECIALE WAXPRODUCTEN

Swissvax «Samuraï»

Swissvax «Reflexus»

Speciale wax voor Japanse
laksystemen

Speciale wax voor Lexus
laklagen

Deze wax is afgestemd op de speciale behoeftes van Japanse laksystemen van na 1988. Samuraï wax biedt
extra UV-bescherming en geeft
de laklaag een streeploze glans en
mooie parelvorming. Behandel de
laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

Met een hoge concentratie zuivere
witte carnaubawax uit het noorden
van Brazilië (40%) is deze formule
op maat gemaakt voor Lexus (vanaf
de LS400 modellen uit 1988). Het
herstelt de glans van oudere modellen met donkere lak en verwijdert
de licht «melkachtige» uitstraling.
Behandel de laklaag eerst voor met
Cleaner Fluid.

TIP

LAKVOORBEHANDELING !

Als u een streperige waxsluier op de
lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw
opwrijven met een schone (blauwe)
Swissvax Micro-Polish microvezeldoek
en de wax de volgende keer een paar
minuten langer laten inwerken.

Voordat voor de eerste keer een
Swissvax wax wordt aangebracht,
moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner
Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan
de laklaag.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.
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SPECIALE WAXPRODUCTEN

WAXPRODUCTEN
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Swissvax «Glacier»

Swissvax «Shield»

Premium wax voor witte
auto‘s

met PTFE voor een «niet-klevend»
effect

Glacier is een premium wax voor alle
witte laksystemen. Met een hoog
percentage hoogwaardige, zuivere
Braziliaans carnaubawax (40%) biedt
dit product een indrukwekkende
glanzende afwerking en betrouwbare bescherming tegen insectenresten en zwarte watersporen.
Behandel de laklaag eerst voor met
Cleaner Fluid.

Dit product is een innovatieve en
speciale carnaubawax die auto‘s
geraffineerde bescherming biedt,
dankzij de verrijking met niet-klevende PTFE. Een beschermlaag die
zelfs bestand is tegen de zwaarste
omstandigheden, dankzij het
«niet-klevende» effect. Behandel de
laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

Spyker op de Automobil Salon in Genève
Presentatie van de Spyker Car Care Kit van Swissvax

so pflegt man träume™

SPECIALE WAXPRODUCTEN

Swissvax «356»

Swissvax «Nitro»

Speciale wax voor synthetische
emaillak

Speciale wax voor
nitrocelluloselak

Dit is een speciale wax met een
hoog gehalte zuivere carnaubawax
(40%), plus vanille- en citrusolie-extracten die speciaal is ontwikkeld
voor de verzorging en bescherming
van originele emaillak op Duitse
klassiekers uit de jaren ‚50 (bijv. de
Porsche 356 en 550, Mercedes 190
SL en 300 SL, Borgward). Behandel
de laklaag eerst voor met Cleaner
Fluid.

Swissvax Nitro is de standaard wax
voor oude nitrocelluloselak. Met
hoogwaardige, zuivere Braziliaanse
carnaubawax (30%) produceert deze
wax een waasvrije glans en voorkomt tegelijkertijd kalkvorming, wat
vaak voorkomt bij nitrocelluloselak.
Behandel de laklaag eerst voor met
Cleaner Fluid.

TIP

LAKVOORBEHANDELING !

Als u een streperige waxsluier op de
lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw
opwrijven met een schone (blauwe)
Swissvax Micro-Polish microvezeldoek
en de wax de volgende keer een paar
minuten langer laten inwerken.

Voordat voor de eerste keer een
Swissvax wax wordt aangebracht,
moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner
Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan
de laklaag.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.
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VERZORGING VOOR SATIJNMATTE LAK

SWISSVAX «OPAQUE»
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1

CAR BATH «OPAQUE»

WASSEN

1. Voeg een dopje Swissvax Car Bath
Opaque toe aan een emmer warm
(maar geen heet!) water van 20 liter.
2. Spuit de auto af met voldoende
schoon water.
3. Gebruik een Swissvax Waschpudel™
wasspons en grote hoeveelheden water
om de auto van boven tot onder te
wassen. Was telkens kleine delen van de
auto. Spoel de Waschpudel™ wasspons
regelmatig uit.
4. Spuit de auto af met voldoende
schoon water.
5. Droog de auto af met een Swissvax
Micro-Dry microvezeldoek.

2

PRE-CLEANER «OPAQUE»

LAKLAAG REINIGEN

1. Was en droog de auto. Vingerafdrukken en ander vuil kunnen worden
verwijderd met Swissvax Pre-Cleaner Opaque en een (roze) Swissvax
Micro-Absorb microvezeldoek.
2. Spuit Swissvax Pre-Cleaner Opaque
op de laklaag vanaf een afstand van
ong. 20 cm.
3. Verdeel de vloeistof meteen gelijkmatig met een dubbelgevouwen
(roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek, maar laat de vloeistof niet
opdrogen.
4. Draai de (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek om en veeg het
oppervlak droog met de schone kant.

BELANGRIJK
Normale poetsmiddelen, waxproducten en insectenverwijderaars mogen niet gebruikt
worden op matte lak en zullen waarschijnlijk beschadigingen veroorzaken. Ook de
Swissvax producten Paint-Rubber, alle Cleaner Fluids en Mechanic Paint Repair zijn
niet geschikt voor matte lak. Gebruik uitsluitend producten die speciaal zijn ontwikkeld
voor matte lak zoals de Swissvax «Opaque» productlijn om beschadiging van de matte
laklaag te voorkomen.

so pflegt man träume™
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SWISSVAX WACHS «OPAQUE»

LAKSEALING

4

QUICK FINISH «OPAQUE»

SNELLE VERZORGING

1. Breng Swissvax «Opaque» wax aan
met een (zwarte) Swissvax applicator of
met uw handpalm voor een gelijkmatig
verdeelde waxfilm op de laklaag.

1. Schud de fles grondig voor gebruik.

2. Laat de wax enkele seconden inwerken. LAAT HET NIET DROGEN.

3. Verdeel de vloeistof gelijkmatig met
een schone Swissvax Micro-Fluffy,
maar laat de vloeistof niet opdrogen.

3. Veeg de waxfilm onmiddellijk af met
een Swissvax Micro-Fluffy. Blijf de doek
omdraaien om telkens een schoon
gedeelte te kunnen gebruiken.

2. Spuit Swissvax Quick Finish op
de laklaag vanaf een afstand van ong.
20 cm.

4. Veeg af met een schone (blauwe)
Swissvax Micro-Polish microvezeldoek.

4. Raak de laklaag 3 uur lang niet aan
met uw handen. (Er kan al wel met de
auto worden gereden).

LAKVERZORGING

3
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METAL POLISH

Met Swissvax Metal Polish kunt u
alle metalen reinigen, poetsen en
beschermen
Met Swissvax Metal Polish verwijdert
u resten, corrosie en oxidatie effectief,
snel en voorzichtig. Het geeft hoogglans en biedt effectieve en langdurige bescherming.
Verchroomde onderdelen
Dit zijn belangrijke en elegante
blikvangers voor elke auto. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken,
moet chroom wel regelmatig verzorgd
worden: de chroomlaag is uiterst dun
en kan worden aangetast als deze
niet wordt onderhouden. Let op dat
u een poetsmiddel gebruikt dat geen
schuurmiddelen bevat. Helaas worden verchroomde onderdelen vaak
gepoetst met te agressieve reinigingsmiddelen, waardoor de vlekkeloze
glans ontsierd wordt door lelijke haarscheurtjes.
Nikkelen en koperen radiateurs
Deze radiateurs moeten worden
behandeld met een poetsmiddel dat
een langdurige bescherming tegen
oxidatie biedt. Als een poetsmiddel
van lage kwaliteit wordt gebruikt,
moet de radiateur na de eerste keer
regen vaak opnieuw worden gepoetst,
omdat de glans verpest wordt door
lelijke watervlekken.
WAARSCHUWING

Aluminium

Gebruik nooit Metal Polish op verchroomde kunststof onderdelen.

Aluminium is zeer gevoelig voor te
agressieve poetsmiddelen. Alleen een
goed gebalanceerd product zoals
Swissvax Metal Polish kan die langdurige glans produceren die zo belangrijk
is voor cilinderkoppen, kleppendeksels,
wielen, etc.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Test het product eerst op een plaats
die niet in het zicht zit!
2. Breng Swissvax Metal Polish aan op
het metalen oppervlak met een Swissvax wegwerpdoek met gelijkmatige
heen-en-weergaande (niet draaiende)
bewegingen.
3. Boen zacht tot het oppervlak een
mooie glans krijgt.
4. Wrijf het oppervlak glanzend met
een (blauwe) Swissvax Micro-Polish
doek.

METAALVERZORGING

5. Eventueel kunt u het oppervlak
ook sealen met een Swissvax wax en
vervolgens met een (roze) Swissvax
Micro-Absorb microvezeldoek glanzend oppoetsen.

www.swissvax.com

CRYSTAL-CLEAR
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RAIN-X

CRYSTAL

Uitstekend zicht
Veel producenten van autoverzorgingsproducten besteden vaak ten
onrechte weinig aandacht aan glazen
oppervlakken van een auto. De ruiten
zijn namelijk een net zo belangrijk
onderdeel van een goed onderhouden auto als de lak en de wielen.
Omgevingsfactoren zoals siliconen,
teervlekken, insecten, etc. laten sporen
achter op de buitenkant van de ruiten,
waardoor het zicht verslechtert, vooral
in het gebied van de ruitenwissers van
de voorruit als het regent. Swissvax
Crystal is een gebruiksklare glasreiniger
waar zelfs ervaren concoursliefhebbers
enthousiast over zullen zijn. Het maakt
ruiten supersnel en streeploos schoon,
zonder de speciale kleur of film op uw
ruiten te beschadigen.

Bescherming van de buitenkant
van de ruiten
Rain-X zorgt dat water gewoon van
glazen oppervlakken afrolt – voor een
perfect helder, streeploos zicht tijdens
regen, zelfs met slecht werkende ruitenwissers. Dit is vooral belangrijk ‚s
nachts bij tegenliggend verkeer. Om
insectenresten te verwijderen hoeft
u alleen maar een vochtige doek te
gebruiken. Rain-X verdwijnt niet in
automatische wasstraten.

so pflegt man träume™
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

VERZORGINGSTIP

1. Spuit Swissvax Crystal gelijkmatig
op het glas of op een (witte) Swissvax
Micro-Glass microvezeldoek en verdeel
het over het hele oppervlak.

Spuit Quick Finish op de voorruit
om eventuele insectenresten te verwijderen en maak de oppervlakken
vooraf schoon met de Paint Rubber.

2. Poets het glas op met een tweede
(witte) Micro-Glass microvezeldoek.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
PNEU

1. Reinig de glazen oppervlakken aan
de buitenkant met Swissvax Crystal.

3. Veeg de nevel af met een vochtige
Swissvax doek en poets de oppervlakken glanzend met een droge Swissvax
Micro-Fluffy.

www.swissvax.com

RUITEN EN INTERIEUR

2. Bevochtig een stuk keukenpapier
met Rain-X en breng het aan op de
glazen oppervlakken aan de buitenkant. Laat het product ong. 5 minuten
intrekken. Breng het ook op de ruitenwissers van de voorruit aan.

DE INNERLIJKE SCHOONHEID VAN STOFFEN
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FABRIC

Interieur reinigen
Begin altijd met het verwijderen van
los vuil met een stofzuiger met een
smal mondstuk. Aangeraden wordt
om hiervoor eerst de vloerbedekking
en matten te verwijderen. Vloerbedekking en matten kunnen ook effectief
worden gereinigd met Swissvax Fabric.
Was vervolgens de kunststof en vinyl
oppervlakken met Swissvax Plastic
Wash. Stofzuig de stoelbekleding eerst,
voordat u gaat reinigen met Swissvax
Fabric.
Stoffen – in detail

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Vul een Swissvax mengfles tot aan
de «1:2» markering met koolzuurhoudend mineraalwater.
2. Voeg geconcentreerde Swissvax
Fabric vloeistof toe tot aan de «1:3»
markering.
3. Schud de mengfles voorzichtig.
4. Spuit de Swissvax Fabric oplossing
gelijkmatig over de te behandelen
oppervlakken en laat het 1 tot 2
minuten inwerken.
5. Wrijf zachtjes over het oppervlak
met een zachte borstel of een zachte, schone Swissvax doek en laat het
oppervlak drogen.

Swissvax Fabric is een geconcentreerd reinigingsmiddel voor textiel
in de auto dat nauwkeurig gemengd
kan worden met koolzuurhoudend
mineraalwater in de juiste Swissvax
mengfles. De kant-en-klare oplossing
kan vervolgens opgespoten worden
voor een grondige, eenvoudige en
veilige reiniging van het textiel van de
stoelbekleding, matten, hemelbekleding en stoffen daken. Het voordeel
t.o.v. textielreinigers op schuimbasis
is dat Swissvax Fabric in kleinere hoeveelheden kan worden aangebracht,
waarmee kringen op het gereinigde
oppervlak worden voorkomen. Als u
Swissvax Fabric gebruikt in de populaire Swissvax mengfles, is dit het beste
middel voor het opfrissen en reinigen
van alle soorten stoffen.

6. Stofzuig het droge oppervlak
grondig.
7. Maak de gereinigde oppervlakken
weer waterdicht.
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DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN ALCANTARA
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ALCANTA CLEANER

Interieur reinigen
Begin altijd met het verwijderen van
los vuil met een stofzuiger met een
smal mondstuk. Aangeraden wordt
om hiervoor eerst de vloerbedekking
en matten te verwijderen. Vloerbedekking en matten kunnen ook effectief
worden gereinigd met Swissvax
Fabric. Was vervolgens de kunststof
en vinyl oppervlakken met Swissvax
Plastic Wash. Stofzuig de stoelen eerst,
voordat u gaat reinigen met Swissvax
Fabric.
Alcantara – in detail

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Spuit Alcanta Cleaner op een schone
sponsapplicator of rechtstreeks op het
te reinigen oppervlak. Reinig het totale
oppervlak door er met gemiddelde
druk op te deppen.
2. Verwijder hardnekkig vuil door er
Alcanta Cleaner op te spuiten en dit
zachtjes in te wrijven met een Swissvax
reinigingsborstel met draaiende bewegingen en zonder druk uit te oefenen.

Stoelbekleding en interieurbekleding
van alcantara (synthetisch suède) zijn
relatief stevig. Ga echter altijd voorzichtig te werk als u alcantara reinigt.
Het gebruik van normale reinigers is
meestal problematisch, aangezien ze
oplosmiddelen bevatten die de alcantaravezels kunnen verzwakken. Alcanta
Cleaner bestaat uit biologisch afbreekbare ingrediënten en is speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen
van synthetische suèdestoffen.

RUITEN EN INTERIEUR

3. Dep het oppervlak droog met een
zachte katoenen doek. Niet wrijven!
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LEATHER CLEANER / FORTE

Lederreinigung

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
LEATHER CLEANER / FORTE
1. Schud de fles grondig voor gebruik.
2. Spuit Leather Cleaner op een
schone Swissvax Micro-Fluffy of rechtstreeks op het te reinigen oppervlak.
Wrijf met gemiddelde druk in één richting over het oppervlak.

Swissvax Leather Cleaner is een zeer
effectieve, niet-agressieve leerreiniger
die biologisch afbreekbare actieve
ingrediënten bevat en verrijkt is met
glycerine. Deze effectieve, milde
pH-neutrale formule kan worden
gebruikt om alle lederen oppervlakken
in uw auto regelmatig te reinigen. Het
tast het leer niet aan en beschadigt
het niet zoals normale leerreinigers
op basis van oplosmiddelen doen.
Door oplosmiddelen kan het leer
voortijdig verouderen en zelfs van
kleur veranderen. Swissvax Leather
Cleaner aangebracht met een Swissvax
reinigingsborstel is de ideale oplossing
voor perfect schoon leer dat vervolgens kan worden behandeld met een
verzorgingsproduct of sealer voor leer.
Swissvax Leather Cleaner Forte is een
sterkere formule die nog beter reinigt
en aanbevolen wordt voor hardnekkig
of oud vuil, om plaatselijk vlekken te
verwijderen of complete oppervlakken
te reinigen. De sterke reinigingskracht
is meteen zichtbaar op lichtgekleurde
leersoorten.

3. Verwijder hardnekkige vlekken door
er Leather Cleaner op te spuiten en dit
zachtjes in te wrijven met een Swissvax reinigingsborstel met draaiende
bewegingen.
4. Wrijf het oppervlak in één richting
droog met een zachte katoenen doek.
Niet schuren!
5. Wrijf het oppervlak in één richting
droog met een zachte katoenen doek.
Niet schuren.

BELANGRIJK
Gebruik Leather Cleaner niet voor
buffelhuid of suède.
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LEATHER MILK

Leerverzorging
Swissvax Leather Milk is een gebruiksvriendelijk, voordelig en krachtig leerverzorgingsproduct dat emulgatoren
bevat voor alle soepele leersoorten.
Leather Milk is verrijkt met vitamine E,
glycerine en UV-filters om de natuurlijke vochtbalans van het leer te herstellen en behouden. Leather Milk wordt
aangebracht op een (witte) katoenen
Swissvax applicator, nadat het oppervlak eerst grondig is gereinigd met
Swissvax Leather Cleaner (Standard of
Forte). Nadat de Milk gelijkmatig over
het oppervlak is aangebracht, moet
het één tot twee uur intrekken. Het
laat geen vlekken achter op kleding en
u hoeft niet hard te poetsen. Breng de
Milk elke zes maanden opnieuw aan.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
LEATHER MILK
1. Verwijder vuil en ophopingen van
het leer met Swissvax Leather Cleaner.
2. Schud de fles grondig voor gebruik.
3. Breng de Swissvax Leather Milk
gelijkmatig aan met een droge Swissvax Micro-Fluffy of een (witte) katoenen Swissvax applicator.

WICHTIG

N.B.

Gebruik Leather Milk niet voor buffelhuid of suède.

Wij adviseren Swissvax Leather Healer,
een leerverfstof op maat, om dof
geworden leer te herstellen.

www.swissvax.com

RUITEN EN INTERIEUR

4. Laat het product intrekken.

DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER
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LEATHER HEALER

De kleur van het leer herstellen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Test het product eerst op een plek
die niet in het zicht zit.
2. Reinig het leer met Swissvax Leather
Cleaner. Ontvet en reinig de te behandelen delen met leerbenzine (of aanstekervloeistof).
3. Schud de fles Swissvax Leather Healer grondig.
4. Breng Leather Healer aan met een
spons met draaiende bewegingen (dit
voorkomt strepen) of dep het in het
leer als een diepere laag nodig is. Herhaal dit proces diverse keren en laat de
Healer daarbij telkens eerst drogen.
5. Behandel het leer de volgende dag
eerst met Swissvax Leather Milk.

vaxs
wisrs
s
colour
leathe

™

Sommige leren onderdelen van uw
interieur zoals de bestuurdersstoelen,
zijsierlijsten, dorpelbekleding, stuurwielen en versnellingspoken worden
vaak gebruikt en zullen daarom altijd
tekenen van slijtage vertonen, ook in
goed onderhouden wagens. Hoewel
dit relatief onschuldige slijtage is zoals
krassen of kleurverlies die gemakkelijk
hersteld kan worden met de juiste
verfstof, kan het toch de totaalindruk
van het interieur bederven. Swissvax
Leather Healer is een speciale leerverfstof om de kleur van leer te herstellen.
Het kan gemakkelijk worden aangebracht met een sponsje, pakt automatisch en geeft niet af (geen crème).
Het is fijn en bevat veel pigment voor
een rijke kleur zonder een dikke laag
pigment achter te laten, zoals vaak
het geval is met leerverfspray. Leather
Healer zorgt ervoor dat de kleur van
het leer nauwkeurig en gelijkmatig
hersteld wordt, zonder de unieke
uitstraling van leer te verliezen. Nadat
u Leather Healer heeft aangebracht,
kunt u het leer verder verzorgen met
perfect afgestemde Swissvax producten. Leather Healer is verkrijgbaar in 46
standaard kleuren of kan aangepast
worden aan speciale eisen. Neem
contact met ons op om de juiste kleur
te vinden of stuur ons een klein leermonster zodat we de juiste kleur voor
u kunnen vinden.
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LEATHER GLAZE

Leersealing

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Swissvax Leather Glaze leersealer
zorgt dat nieuw leer als nieuw blijft.
Het droogt binnen enkele minuten en
laat geen glans of kleurverschil achter.
Leather Glaze kan slijtage van leer
enorm verminderen, omdat de kleurloze beschermlaag de effecten van
wrijving minimaliseert. De bestuurdersstoel, het stuurwiel en de versnellingspook slijten het snelst. Dit is vaak
zelfs al gauw zichtbaar in een nieuwe
auto. Deze gebieden moeten daarom
vooraf worden behandeld met Leather
Glaze. Leather Glaze is ook ideaal om
lichtgekleurd leer te beschermen
tegen beschadigingen door jeans.
Deze beschadigingen komen dan weliswaar nog steeds voor, maar kunnen
gemakkelijk worden verwijderd met
Leather Cleaner en veroorzaken geen
blijvende schade, wat anders wel het
geval zou zijn.

1. Reinig het leer met Swissvax Leather
Cleaner. Ontvet en reinig de te behandelen delen met leerbenzine (of aanstekervloeistof).

3. Herhaal de bovenstaande stap
indien nodig.
4. Vlekken van kleding kunnen verschijnen, maar kunnen eenvoudig
worden verwijderd, aangezien de vlekken in de Leather Glaze coating zitten
en niet in het leer zelf.
5. Behandel het leer de volgende dag
eerst met Swissvax Leather Milk.

www.swissvax.com
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2. Breng na het reinigen of verven
zorgvuldig een dunne laag Leather
Glaze aan met een schone sponsapplicator en werk van zoom tot zoom.

DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER
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LEATHER GLOSS CORRECTOR MATT & GLOSSY

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Reinig het leer met Swissvax Leather
Cleaner. Ontvet en reinig de te behandelen delen met leerbenzine (of aanstekervloeistof).
2. Schud de fles Leather Gloss Corrector grondig.
3. Test het product eerst op een plek
die niet in het zicht zit.
4. Breng Leather Gloss Corrector aan
met een spons met draaiende bewegingen (dit voorkomt strepen) of dep
het in het leer als een diepere laag
nodig is. Afhankelijk van het resultaat,
kunt u het proces meerdere keren
herhalen en laat het product daarbij
telkens eerst drogen.
Mat of glanzend?
Elke autoverzamelaar of -liefhebber
kent het hinderlijke maar onvermijdelijke probleem dat bepaalde interieuronderdelen zoals stuurwielen en
versnellingspoken er glimmend en
versleten en na verloop van tijd zelfs
«vettig» uit gaan zien na herhaaldelijk
gebruik. Deze onderdelen zien er dan
onaantrekkelijk en verwaarloosd uit
en bederven het totaalbeeld van het
interieur van de auto. Dit bederft het
totale aanzicht van het interieur. Dit
was reden genoeg om een oplossing
voor dit probleem te zoeken! Swissvax Leather Gloss Corrector Matt is
een innovatieve oplossing voor deze
«vettige» probleemgebieden. Het
wordt met een kleine spons op het
gereinigde leer aangebracht en geeft
de oppervlak een matte afwerking die
weer binnen het smetteloze interieur
past. Leather Gloss Corrector Glossy is
qua werking het tegenovergestelde

van Gloss Corrector Matt. Het is een
volledig kleurloos product dat doffe
oppervlakken weer glans geeft, zodat
ze weer bij de rest van het interieur
passen. De gebruiksvoorschriften
zijn eenvoudig en de mate van glans
kan geleidelijk aan worden verhoogd
door het proces te herhalen, zodat de
probleemgebieden weer perfect bij de
rest van het interieur passen. Als een
stuk leer is vervangen door een nieuw
stuk dat bijv. te mat is, kan dit gecompenseerd worden door Gloss Correct
Glossy te gebruiken.

so pflegt man träume™
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ELEPHANT MUSEUMSFORMEL

Waterafstotend middel en leer
beschermer
Het lederen interieur in cabrio’s, de
stoelzittingen van de bestuurders- en
passagiersstoel, de zijkanten van de
portieren - kortom alle lederen bekledingen die tegen regen moeten worden
beschermd - moeten regelmatig worden
behandeld met Elephant leerbeschermer. In tegenstelling tot dierlijke vetten,
walvisolie of goedkope klauwolie kleurt
Elephant leerbeschermer niet bruin in
de zon, oxideert niet en vormt geen
broeinest voor schimmel. Daarom wordt
Elephant leerbeschermer tegenwoordig
ook in beroemde musea gebruikt voor
leerverzorging.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Reinig leer met Swissvax Leather
Cleaner.

BELANGRIJK
Gebruik dit product niet voor buffelhuid
of suède.

2. Gebruik een doek om de leerbeschermer spaarzaam in het leer te
wrijven.
3. Behandel zeer oud leer aan beide
zijden, indien mogelijk.

RUITEN EN INTERIEUR

4. Breng dit product regelmatig aan.

www.swissvax.com

DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER
64

LEATHER SOFTENER

Verhard leer zacht maken
Er zijn twee redenen waarom leer
hard wordt. Dit zijn veroudering en
vochtverlies. Leer kan na verloop van
tijd steeds harder en stugger worden
door onvoldoende verzorging, onvoldoende beweging en vochtverlies. Een
andere oorzaak is krimp door warmte.
Plantaardig geverfde leersoorten die
voor het interieur van de auto worden gebruikt, zullen hard worden en
krimpen bij temperaturen vanaf 70 °C.
Als het vochtverlies van het leer niet
wordt hersteld, begint het te krimpen
bij lagere temperaturen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Reinig alle soepele leersoorten
met Swissvax Leather Cleaner.
2. Schuur, indien nodig, het oppervlak
voorzichtig op met het leerschuurblok.
3. Breng Swissvax Leather Softener
met een sponsapplicator of doek. Laat
het product één tot twee dagen lang
intrekken. Een mildere behandeling
is om het product spaarzaam diverse
keren aan te brengen in plaats van
één keer een grote hoeveelheid aan te
brengen.

Verhard leer kan deels zachter worden
gemaakt, maar gekrompen leer blijft
gekrompen. Dit is vooral nadelig voor
dashboarden, omdat het demonteren van een dashboard een moeilijk
en tijdrovend karwei is. Aangeraden
wordt om gekrompen leer toch te
behandelen met Leather Softener
om het te beschermen en soepeler te
maken voor demontagewerkzaamheden. Stijve lederen bekledingen
kunnen bevochtigd worden Leather
Softener. Leer met een zeer glad
oppervlak of gesloten poriën moet
eerst opgewreven worden met het
leerschuurblok, zodat de Leather
Softener goed kan intrekken. Leather
Softener is een synthetische olie die
niet uiteenvalt zoals dierlijke oliën die
na korte tijd oxideren.

so pflegt man träume™
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WOOD POLISH

Houtverzorging

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Sierlijsten van fijn hout in het interieur
vragen om speciale verzorging. De
meeste houten sierlijsten worden
beschermd met een aantal lagen heldere lak. Het juiste verzorgingsproduct
voor deze onderdelen is Swissvax
Wood Polish dat bij insiders zoals concoursliefhebbers al jarenlang bekend
is. Deze ongelofelijke wax voor zowel
glanzende als matte houtafwerkingen
bevat ultrazuivere, hoogwaardige, gele
Braziliaanse carnaubawax voor een
weergaloze glans en biedt langdurige
voeding en bescherming.

1. Breng Cleaner Fluid Regular aan op
het houten oppervlak met een (witte)
katoenen Swissvax applicator.
2. Wrijf de houten oppervlakken in met
gelijkmatige, heen-en-weergaande
bewegingen.
3. Poets de oppervlakken op met een
schone Swissvax Micro-Fluffy.
4. Warm de Swissvax Wood Polish op
met uw vinger in een zachte, draaiende beweging en breng het spaarzaam,
zonder druk, aan met uw vingertop.
Laat het product 5 minuten inwerken.

TIP
Lichte krassen kunnen worden verwijderd met Swissvax Cleaner Fluid
Medium voordat Wood Polish wordt
aangebracht.

www.swissvax.com

RUITEN EN INTERIEUR

5. Poets het oppervlak glanzend
met een schone (blauwe) Swissvax
Micro-Polish microvezeldoek.
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QUICK FINISH

De wonderen van de natuur
zijn niet altijd zo geweldig. Er zijn veel
natuurlijke elementen die de laklaag
van uw auto kunnen aantasten – van
zure regen tot vogeluitwerpselen en
van insecten tot boomhars. Ondanks
al onze moderne technologie hebben
we nog steeds geen manier gevonden om het effect van deze factoren
op autolak tegen te gaan. Vogeluitwerpselen en insectenresten dienen
daarom altijd zo snel mogelijk van
de lak verwijderd te worden. Meestal
zijn veel schoon water, een Swissvax
Micro-Fluffy en een beetje autoshampoo al voldoende om deze nare
vlekken te verwijderen. En als er geen
water in de buurt is, raden wij u aan
om Swissvax Quick Finish te gebruiken,
de snelle lakreiniger.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Schud de fles grondig voor gebruik.
2. Spuit Swissvax Quick Finish op
de laklaag vanaf een afstand van ong.
20 cm.
3. Verdeel de vloeistof meteen gelijkmatig met een schone Swissvax
Micro-Fluffy. Laat de vloeistof niet
opdrogen.

Swissvax Quick Finish is de ontbrekende schakel tussen wassen en waxen.
Met Quick Finish verwijdert u binnen
een paar seconden stof, vet, vuil of
vogeluitwerpselen – zonder water. Het
is veilig voor de Swissvax waxlaag en
de laklaag. Bewaar dus altijd een fles
Quick Finish in uw auto om deze perfect schoon te houden en schadelijk
vuil zoals vogeluitwerpselen en boomhars onmiddellijk te verwijderen.

4. Poets het oppervlak glanzend
met een schone (blauwe) Swissvax
Micro-Polish microvezeldoek.

SNELLE VERZORGING
so pflegt man träume™
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QUICK INTERIOR FINISH

Een schitterende afwerking van het
interieur in een paar minuten
Met Swissvax Quick Interior Finish
behoudt u op eenvoudige wijze de
«look and feel» van uw auto-interieur.
Doordat dit product vuil, stof, as,
vingerafdrukken, etc., verwijdert van
kunststoffen, gelakte oppervlakken,
schakelaars, leer en metaal, ziet uw
interieur er binnen een paar minuten
weer strak en schoon uit.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Verwijder los vuil met een stofzuiger
en gebruik daarbij een smalle zuigmond.
3. Sproei Swissvax Quick Interior Finish
op een schone (gele) Swissvax MicroWash microvezeldoek of direct op het
te behandelen oppervlak.
4. Draai de microvezeldoek om en
wrijf de behandelde oppervlakken
voorzichtig na met de droge zijde van
de doek.

SNELLE VERZORGING
Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com
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2. Schud de fles grondig.

HET DERDE ELEMENT
68

NANO EXPRESS

Een fantastische glans binnen
enkele minuten
Swissvax Nano Express is een snelwerkend verzorgingsproduct voor tussendoor. Het geeft de buitenkant van uw
auto een perfecte afwerking, ongeacht
het materiaal.
Uw auto is weer schoon en smetteloos
in slechts enkele minuten – in plaats
van uren! Snelle lakverzorging duurt
ong. 30 tot 40 minuten. Nano Express
reinigt, sealt en herstelt snel de glans
van uw lakwerk, kunststof onderdelen,
velgen, acrylruiten, aluminium en verchroomde onderdelen in één enkele
stap. Breng Nano Express gewoon
rechtstreeks op het te behandelen
oppervlak aan of spuit het op een
(zwarte) Swissvax sponsapplicator,
verdeel het meteen gelijkmatig en
poets het oppervlak glanzend met een
(roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek - en uw auto ziet er weer
perfect uit!
Aangezien autowasstrepen en haarscheurtjes niet langer zichtbaar zijn
met het blote oog, is Swissvax Nano
Express ook ideaal voor een snelle conditioning van tweedehands auto‘s. Let
op dat Nano Express geen vervanger is
voor het traditionele Swissvax autoverzorgingsschema.

SNELLE CONDITIONING
so pflegt man träume™
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De effecten duren tot één maand en/
of twee wasbeurten. De langdurige
resultaten waar de Swissvax producten om bekend staan, kunnen alleen
bereikt worden met normale Swissvax
behandelingen, zoals het driedelige
lakverzorgingsproces met de Paint
Rubber, Cleaner Fluid en wax of het
Swissvax wielverzorgingsprogramma.
Nano Express wordt daarom beschouwd als het derde element tussen
waxen en wassen. Hiermee kunt u de
smetteloze afwerking van uw auto
handhaven, zelfs als u even geen tijd
heeft.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Flasche vor Gebrauch gut schütteln.
2. Spuit Swissvax Nano Express op de
te behandelen oppervlakken vanaf een
afstand van ong. 30 cm.
3. Verdeel de vloeistof meteen gelijkmatig met een schone (zwarte) Swissvax
sponsapplicator.
4. Poets het oppervlak glanzend met
een schone (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek.

De Nano Express set wordt geleverd in
een handige tas en bestaat uit een fles
Nano Express van 250 ml, een microvezeldoek van hoge kwaliteit en een
(zwarte) Swissvax sponsapplicator.

SNELLE CONDITIONING
Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

www.swissvax.com
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N.B.
Swissvax Nano Express is niet
geschikt voor oude nitrocelluloselak,
synthetische emaillak of oude, krijtachtige en doffe laklagen. Gebruik in
deze gevallen altijd de traditionele
Swissvax behandeling die uit meerdere stappen bestaat.
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