
Bruksanvisning

Rengjør glasset nøye, og tørk det godt etterpå.

Trinn 1  Rengjør

Hold applikatoren mellom tommelen og de andre �ngrene, mens du holder applikator�aten ned og 
jevnt over vindusglasset. Klem vingene sammen til du hører en kneppelyd og væsken strømmer inn 
i applikatorsvampen. Bruk svampen med en gang.

Stryk svampen over glasset opp og ned, deretter fra side til side så alle deler av glasset blir dekket av 
væske. Ikke få noen væske på de lakkerte over�ater. Bruk papirhåndklær til å �erne eventuelt spill 
på lakkerte over�ater.

Trinn 2  Påføring

Tørk glasset med rene papirhåndklær umiddelbart etter at Aquapel har blitt påført frontruten. Det 
kan være en fordel å ta en halvdel av ruten før neste del behandles. Hvis ikke Aquapel behandlingen 
blir tørket tørr umiddelbart etter påføringen så kan det forårsake at Aquapel belegget blir uklar. Hvis 
det så skjer så vil en hard polering med tørre papirhåndklær løse problemet.

Trinn 3  Tørk

Når hele frontruten er behandlet, så gjenta prosedyren en gang til, på det feltet hvor vindusviskerene 
arbeider, det vil gi ekstra holdbarhet.

En enkel applikator vil behandle en frontrute eller to sidevinduer på en bil.

Unngå at Aquapel tørker på vinduet av seg selv.

Når større �ater behandles så gjør deg ferdig med et mindre område om gangen.

Temperatur: Ikke foreta behandlingen  når temperaturen er under pluss 10oC eller over 30oC, eller 
ved meget høy fuktighet. 

Gjenta behandlingen med Aquapel etter behov. 
Rengjøring med vanlige vindusmidler vil ikke 
skade Aquapel.

NB

Aquapel glassbehandling gir et meget bedre utsyn og overblikk over hva du ser 
gjennom frontruten når det regner, snør eller sludder. 

Aquapel bygger på en teknologi som får Aquapels �uorkarboner til å reagere 
permanent med glassover�aten. Dette belegget blir så sterkt, at det holder 
hele 6 ganger lengre, enn konkurrerende silikonprodukter, selv der hvor vindus-
viskerene arbeider. Sett sikkerhet i førersetet, bruk Aquapel.
 


