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Waxin XTR er en lakrenser og polish som effektivt gen- 
skaber en flot dyb glans og samtidig fjerner små fine ridser 
i lakken. Kan påføres med maskine eller manuelt og er 
velegnet til polering og beskyttelse af biler, busser, motor-
cykler, lastbiler, både, og campingvogne.

Det lave kalkindhold i produktet gør polering af mørke 
lakfarver nemt, der efterlades minimalt støv. Kan anvendes 
lige efter afvoksning, da produktet er upåvirket af evt. 
vandrester på bilen.

3-DOBBELT VIRKNING
Waxin XTR (New Horizon) renser, sliber fine ridser 
og beskytter lakken med flot dyb glans.

Kemisk indhold Blanding af vokstyper, ikke-
flygtige silikoner, polyurenthan, 
polish-hjælpestoffer, ikke-
aromatiske opløsningsmidler 
og farve i vand

Udseende Tyktflydende lys rødlig væske

Lugt Voksagtig

pH værdi 8,5

Flammepunkt 46 °C

Opløselighed i vand Delvis opløselig

Opbevaring Rumtemperatur, 
beskyttet mod frost

Holdbarhed 18 mdr. i uåbnet emballage

MAL kode 1 - 3 
 
 
 

Varenummer 4030601
Indhold 1 l flaske
Kolli 6 stk 

Varenummer 4030605
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 4 stk

Omrystes grundigt før brug. 
Lakken skal være kølig, ren 
og tør. Må ikke anvendes i 
direkte sollys.

Maskinpolering
Påføres lakoverfladen med 
en svamp eller med rondel-
len før polering.

1. Poler overfladen med 
medium pres på rondel-
len, indtil ridser og lakfejl 
forsvinder.

2. Reducer presset på ron-
dellen, når den begynder 
at bevæge sig mere frit 
og overfladen kommer 
til syne. 

3. Efterpoler med en blød 
mikrofiber klud el. lign.

Manuel polering
Påføres lakoverfladen med 
en blød klud og poleres 
derefter op med en tør pud-
seklud i ren bomuld eller en 
mikrofiber klud.

Waxin XTR
Varenr. 40306

3 i 1 – kombinerer hurtig 
rensning og farvegenopretning 
med dyb voks glans

Waxin XTR
(New Horizon)

• Fjerner fine vaskeridser

• Nem påføring, lakrens og polering

• Godkendt til autolakerer værksteder

• Bruger- og miljøvenlig: Ingen aromatiske 
opløsningsmidler eller flygtige siliconer
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