Inhoud

Algemeen

Dit pakket bevat

Na plaatsing

- Novacare Shamp-Wax

- Bio-paste

De constructie volledig reinigen volgens verder opgegeven richtlijnen NOVACARE

- Surface Renewer

SHAMP-WAX. Alle kalk- en cementresten meteen verwijderen zodat geen inbranding

- Krasvrije spons

kan ontstaan. De laklaag conserveren met SURFACE RENEWER zodat geen nieuwe

- Microvezeldoek

vuilafzetting kan plaatsvinden, daar deze de poriën van de lak verzegelt.

Periodiek onderhoud

Garantie

Onder periodiek onderhoud wordt verstaan de reiniging tussendoor. Hierin worden
veelal glaspartijen gekuist en bv. raamprofielen met de zeem die nog zeepresten
bevat, nageveegd. Belangrijk is evenwel dat bij dit type van reiniging ook met zuiver
koud water wordt nagespoeld om residuen van reinigingsmiddelen te verwijderen.

De garantie dekt het gelakte en gefolieerde oppervlak tegen UV-verkleuringen.

Residuen van reinigingsmiddelen en terugkomende vervuiling (stof, regen,...) kunnen
onder invloed van UV/IR straling van de zon tot onherstelbare beschadiging van de
gelakte oppervlakken leiden met verlies van de esthetische waarde. Aanbevolen

Duur van de garantie
De garantie is 15 jaar geldig na plaatisng op voorwaarde dat de gebruiker het gelakte
en gefolieerde oppervlak regelmatig onderhoudt volgens de voorschriften zoals in deze
garantieverklaring omschreven.

reinigingsproduct: NOVACARE SHAMP-WAX

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud is een grondigere reiniging dan tijdens het periodiek
onderhoud. het doel is om alle vervuiling te verwijderen die zich gedurende het jaar
heeft afgezet. Aanbevolen reinigingsproduct: NOVACARE SHAMP-WAX.
Na het jaarlijks onderhoud is een conservering van de laklaag aanbevolen door middel
van SURFACE RENEWER. Tegelijkertijd wordt het gelakte en gefolieerde oppervlak

Uitgesloten van garantie

beschermd tegen nieuwe vuilafzetting.
Afhankelijk van de omgeving dient de frequentie van het jaarlijks onderhoud
opgedreven te worden (landelijk, nabij industriezones, kust, stadsgebied,...)

- Gebruik van oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers
of gehalogeneerde koolwaterstoffen en dergelijke bevatten.

Kleur (RAL): ..........................................................................................................

Certificate of warranty

- Gebruik van sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv. allerreigingers, ontvetters)
- Gebruik van schurende of abrasieve producten.
- Gebruik van reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling.
- Een reiniging mag niet in de volle zon gebeuren. Aanbevolen is tijdens een bewolkte
of regenachtige dag.
- Gebruik van stoomreinigers, alsook hoge druk reinigers met vuilfrees.
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Reinigingsvoorschriften
1 Periodiek onderhoud: maandelijks

2 Jaarlijks onderhoud

3 Onderhoud indien nodig

Novacare Shamp-wax

Surface Renewer

Bio-Paste

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

Beschermende reiniging van lak en poedercoating, eveneens de ideale glasreiniger.

Vernieuwing van de originele kleur met een diepe glans. Beschermt tegen vervuiling,

Verwijdert hardnekkige vervuiling en verwering (zoals kalk- en salpeteraanslag, zwarte

Bevat natuurlijke carnaubawax en hoogkwalitatieve ingrediënten die de goede

UV-verkleuring en veroudering

strepen op PVC en alu) op een ecologisch verantwoorde manier.

Gebruik

Gebruik

Preventief op gezonde en zuivere oppervlakken: rechtstreeks aanbrengen met een

De witte pasta steeds lichtjes bevochtigen met kraantjeswater. Met een propere

Gebruik

zachte, zuivere microvezeldoek. met een zuivere, zachte microvezeldoek nawrijven.

doek of zacht sponsje op de BIO-PASTE wrijven. Het te behandelen oppervlak

Voeg 60 á 80 ml NOVACARE SHAMP-WAX toe aan 10 liter water.

Curatief op vuile, verweerde oppervlakken: indien nodig vooralf grondig reinigen met

volledig inwrijven tot er schuimvorming ontstaat. Naspoelen met zuiver water.

Werk altijd van beneden naar boven toe en behandel slechts 1 kant tegelijkertijd.

BIO-PASTE alvorens te behandelen met SURFACE RENEWER

Nawrijven met droge doek. Vermijd puntbelasting en plaatselijke reiniging. Reinig

eigenschap hebben van reinigen, ontvetten, glanzen en beschermen.
Deze unieke shampoo is dankzij zijn hoog waxgehalte bijna schuimvrij.

Ramen grondig naspoelen.
Goed nazemen met een zuiver zeemleer.
Meer extra hoogglans kan bekomen worden door met een droge, zuivere pluisvrije
doek na te poetsen.

steeds het ganse frame. Gebruik nooit schuursponsjes!.

