
Våre aller beste tips for å holde lakken fri for riper og merker
 

1. Håndvask er det desidert beste for din bil - Børstevask er ALDRI anbefalt hverken før eller etter lakkbeskyttelse, PPF eller folie - grunnet riper.
2. Fuglebæsj og insekter må spyles bort så fort du oppdager det, da det er så potent at det etser seg inn i klarlakken (og også lakkbeskyttelsen).  
    OBS! Ikke gni det vekk med en klut/papir - spyl det av.
3. Sørg for at det ikke er såperester igjen på bilen - tørk den godt etter vask da såpen er reaktiv, og aldri vask bilen varm eller i direkte sollys.
4. Ikke bruk snøbørste (eller kost) direkte på lakken!!

AVFETTING: anbefalt spesielt på vinterhalvåret. Utenom vintersesong: ett par ganger i året (alt ettersom hvor mye man kjører).
Avfetting løser opp flere typer smuss som olje, tjære, asfalt, veisalt og annen trafikkfilm. 
RUSTPARTIKKELFJERNER: anbefalt ca. 4 ganger i året - gjerne oftere på felger.  
Rustpartikkelfjerner er en spot remover som løser opp og fjerner bremsestøv og piggstøv.
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Hvordan vaske bilen? Forklaring med både avfetting og rustpartikkelfjerner - uten dette: begynn på punkt 5.
 

1. Begynn med avfetting. ALLTID på tørr bil, og nedenfra og opp.
La det virke i 2 til 5 minutter.
(spyl av, og gjenta om nødvendig på våt bil)
Det trengs normalt kun avfetting opp til dørhåndtakene, men kan sprayes helt opp hvis nødvendig. 
Produktanbefaling: DiTEC Miljøavfetting

2. Spyl av bilen systematisk nedenfra og opp.

3. Spray på Rustpartikkelfjerner (Spot Remover) nedenfra og opp.
La det virke i minimum 4 minutter - Ikke la produktet tørke på bilen. 
Viktigste områder er frem- og bakhjul, sider og bakpart på bilen.
Produktanbefaling: DiTEC Rustpartikkelfjerner
Fargeindikator: den skifter farge til lilla, så du vil se at den virker.

4. Spyl av bilen systematisk nedenfra og opp.

5. Første påføring av såpe m/høytrykk.
VIKTIG! Ikke bruk svamp på bilen enda da dette vil ripe opp bilen!
Produktanbefaling: DiTEC Skumvask

6. Spyl av bilen systematisk nedenfra og opp. 
VIKTIG! Sørg for at alle støvpartikler er spylt av bilen før du vasker bilen med svamp,  
ellers vil det bli riper i lakken.

7. Andre runde med såpe.
Vask bilen med ny ren svamp ovenfra og ned. 
Produktanbefaling: DiTEC Vaskesvamp, profilert grå
VIKTIG! Vask felgene med egen svamp eller evt. en felgbørste.

8. Spyl av bilen systematisk ovenfra og ned.
Sørg for at alt produkt er borte.

9. Tørk av bilen med pusseskinn. 
Produktanbefaling: Meguiars Absorber XL
Du kan eventuelt gå over bilen med mikrofiberklut tilslutt. 

Du har nå en skinnende ren bil! 

Steg for steg videoer finner du på vår Instagramkonto under høydepunktet BILVASK.


