
SWISSTEC® wasinstructie 
om uw lak in topconditie te houden

U ontvangt bij aflevering na de behandeling van uw voertuig met SWISSTEC Lakbescherming een gratis serviceset, 
waarmee u de lak van uw voertuig kan onderhouden zodat deze in topconditie blijft. De volgende producten voor het 
onderhoud van uw voertuig, worden door ons dan ook aanbevolen en geleverd;

• SWISSTEC Shampoo parel, product reinigt het voertuig effectief en streeploos glanzend
• SWISSTEC Insecten verwijderaar, product verwijdert moeiteloos insectenresten van voertuigen
• SWISSTEC Velgenreiniger Nitro, product verwijdert moeiteloos remstof en verkeersvuil van velgen

 
Voertuig wassen met SWISSTEC Shampoo parel
Voertuig afspoelen zodat stof en zand verdwenen zijn. 2 Afsluitdoppen in een emmer met warm water mengen. Voertuig 
van boven naar beneden insponsen. Met een hogedrukreiniger of waterslang afspoelen. Voor perfect resultaat nazemen. 
Voertuig niet in de volle zon wassen.

Insecten verwijderen met SWISSTEC Insectenverwijderaar 
Voertuigdelen van onderen naar boven in sproeien, kort laten inwerken en dan met een hogedrukreiniger of met de 
waterslang afspoelen.

Velgen reinigen met SWISSTEC Velgenreiniger Nitro 
Velgen in sproeien, kort laten inwerken en dan met een hogedrukreiniger of met de waterslang afspoelen. 
Let op: nooit op warme velgen opbrengen! Ook te gebruiken voor wieldoppen.

Vogeluitwerpselen 
Verwijder vogeluitwerpselen direct van de lak van uw voertuig. Gebruik hiervoor een zachte doek of spons met veel water. 
Losweken en dan met een hogedrukreiniger of met de waterslang afspoelen.

Wasstraten 
Automatische wasstraten kunnen mechanische schades (fijne krasjes) veroorzaken. Als u uw voertuig wil laten reinigen 
in een wasstraat, maak dan gebruik van goed onderhouden wasstraten die voorzien zijn van textielborstels, textiellappen 
of borstelloze wasstraten. Gebruik van dure wasprogramma’s met wax-/beschermlaag is overbodig naar behandeling de 
SWISSTEC lakbescherming.

BELANGRIJK
Lees de gebruiksaanwijzingen van reinigingsproducten altijd zorgvuldig door. 
Dit voorkomt eventuele schade of verkeerd gebruik!!

W A S I N S T R U C T I E


