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QMI LAKKRENS er laget for å fjerne 
sterk oksydasjon fra overflaten på 
lakkerte biler og andre overflater. 
Den renser lakken og gjør den klar 
for QMI SUPER POLISH. Formulert 
med  spes ie l l e  vannbase r te  
rengjøringgs midler   som rengjør 
overflaten og gjør at den lett kan 
påføres for hånd, eller brukes med  
poleringsmaskin. 

Teflon er et registret varemerke 
som tilhører E. I. DuPont de 
Nemours & Co.,Inc., og er en 
del av PTFE polymer familien.

For fly, biler, båter, glassfiber, 
metall,  glass, kjøkkenbenker, 
komfyrer, badekar, dusjkabinetter, 
tremøbler,  etc.

Godkjent for bruk på alle typer maling, lakk, 
metallisert lakk, glassfiber, formica, og 
treoverflater.

Kan påføres enten med hånd eller med 
poleringsmaskin. Når maskin brukes, 
rengjør poleringsputen når det er 
nødvendig med varmt såpevann. 
Overflaten som behandles må ikke være 
for  varm.

1.  Er overflaten veldig uren, vask og skyll. 
Det er ikke nødvendig med tørr overflate, 
da QMI LAKKRENS er vannbasert.

2. Legg på QMI LAKKRENS med en myk 
klut og stryk det utover med sirkulære 
bevegelser. Stryk middelet jevnt utover 
og overlapp hele tiden slik at overflaten 
blir fullstendig dekket. Gni stoffet inn i 
overflaten slik at det trenger ned i 
overflaten og løser opp forurensninger.

3  Fjern  QMI LAKKRENS med en gang 
ved hjelp av rene kluter eller rene 
poleringsputer.

KODE

0008

STØRRELSE

236 ml 12stk/esken

5 lit. 5 stk/esken0088

0888

8888

18,90 liters spann

207,90 lit. fat

ADVARSEL: OLJEPRODUKT.
UNNGÅ KONTAKT MED HUD OG ØYNE.

UNNGÅ INNÅNDING AV OLJE TÅKE.
VED SVELGING MÅ IKKE BREKNINGER FREMKALLES.

KONTAKT LEGE. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. 

Fjerner gammel oksydasjon

Gir ren overflate

Kan brukes på alle malte overflater

Fjerner såpebelegg

Fjerner asfalt og oljefilm

Fjerner insekter

Fjerner småriper

Vannbasert

Inneholder ikke slipemidler




