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Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til. 
Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve

behandlingen, er det bare å kontakte oss.

Fordeler
- 500% mer teflon pr. Cm2
- Gir praktfull glans
- Beskytter mot misfarging 
 fra sollys
- Reduserer skader fra stensprut
- Brukes på vinduene
- Superglatt overflate
- Lett å holde ren
- Lett å polere ut

Forpakning
236 ml - 12stk/esken
5 liter -  5 stk/esken
10 liters spann
207,90 liters fat

Andre produkter for
bil og industri
- QMI Innvendig motorvask
- QMI Motorbehandling
- QMI Drivstoff forbedrer
- QMI Oljelekasjestopper
- QMI Radiatorbehandling
- QMI Gearbehandling
- QMI Automatgearbehandling
- QMI Servobehandling
- QMI Turbobehandling
- QMI Super Polish

QMI Super Polish 
QMI Super Polish er laget for å beskytte overflaten 
optimalt, med en hard, speilaktig overflate. 

Denne overflaten beskytter mot oksydasjon, ultra-
fiolette stråler og smuss.

QMI Super Polish
-for bil og industri

Produktbeskrivelse
Teflon er et kjemisk stoff som er upåvirkelig av de fleste andre kjemikalier, og 
beskytter mot korrosjon, veisalter, insekter, og misfarging fra sollys. 

Denne spesielle polish har hele 5.000 partikler Teflon pr. kvadrat tomme. 
Formulert med spesielle katalysatorer som rengjør overflaten og gjør at den lett 
kan påføres for hånd, uten bruk av poleringsmaskin. 

Varer 6 måneder ved riktig bruk. Tåler å vaskes i automatvaskemaskin med 
børster.

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

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

1. Vask kjøretøyet med et sterkt vaskemiddel, skyll og tørk overflaten.

2. Legg på QMI SUPER POLISH med Teflon med en myk klut og stryk den 
 utover med sirkulære bevegelser. Stryk middelet jevnt utover og over-
 lapp hele tiden slik at overflaten blir fullstendig dekket. Gni stoffet inn i 
 overflaten slik at det får reagert fullstending med overflaten.
 (Ikke gjør arbeidet i direkte sollys. Blir det brukt poleringsmaskin, så 
 benytt lavt trykk.)

3. La middelet tørke (noen minutter) til det antar en gråhvit farge. Poler 
 deretter overflaten grunding med en tørr ren poleringsklut. Eller bruk 
 en poleringsmaskin. Varmen fra polering aktiviserer spesielle binde-
 midler som gir QMI SUPER POLISH med Teflon dens lange holdbarhet 
 og speilblanke overflate.
 (For ekstra glans, gjenta med et ekstra strøk av QMI SUPER POLISH 
 etter at det første laget harm herdet i 48 timer.)

Bruksanvisning


