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För att nå bästa resultat är det viktigt att följa våra instruktioner.

MC Ceramic Protection
Bruksanvisning:
Börja med att tvätta motorcykeln och rengör den väl, använd gärna Brilliant CARE Vintertvätt/
Sommartvätt. Behovet av polering avgör du själv. Använd lämpligen våra produkter från
Presta, Ultra 2-step, steg-1 eller steg 1+2 och lämplig polermaskin. Dessa produkter hittar du på
våran hemsida i bilvårdsshopen. Observera att resultatet är beroende av hur mycket förarbete du vill
lägga ner på din motorcykel. Se till att den blänker som du önskar innan du lägger behandlingen.
Applicering
Häll Pre Wipe på en ren och mjuk trasa och rengör/torka av de ytor som skall behandlas.
Applicera Ceramic Protection med medföljande påläggspad. Var noga med att alla delar blir
ordentligt behandlade. Appliceras i schackmönster. Denna behandling kan med fördel användas
både på plast, lack, krom, motordetaljer, visir, hjälm och vindskydd. Vänta 20-60 min innan
avtorkning. Först en grov avtorkning sedan en andra gång för sista finish.
När detta är gjort är behandlingen klar. Låt nu motorcykeln vila. Torktid för komplett skydd har
man efter 72 timmar.
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Textilimpregnering
Bruksanvisning: Textil och kläder
Textilimpregneringen är färdig att användas och skall inte spädas. Använd medföljande
trigger och spruta jämnt över den noga rengjorda ytan. Låt torka innan den utsätts för väta.
Torktid är 12 timmar i rumstemperatur. Man kan också torka i ett torkskåp. När produkten
torkat kan man prova med lite vatten för att kontrollera att man lagt på tillräckligt.
Helt fri från lösningsmedel. Luktfri och vattenbaserad.

Leather Conditioner
Bruksanvisning: Skinnställ, väskor mm.
Applicera Leather Conditioner direkt på läder och massera omedelbart in produkten. Använd
med fördel en mjuk trasa. Därefter torka bort överflödig lotion med ren trasa.
Produkten ger läder en mjuk och skyddande yta, utan att lämna den fet eller hal.

Högglansschampo
Bruksanvisning:
Schampo som löser smuts och lämnar en blank yta. Spola av motorcykeln noga från grus och
smuts. Ta sedan en hink med 10 liter ljummet vatten. Tillsätt 1,5 dl högglansschampo och tvätta
motorcykeln med våffelsvampen. Spola av med rent vatten. Torka av efter tvätt för bästa finish.

Lycka till!

