
Vær opmærksom på:

1 Bilen må ikke vaskes de to første uger efter Deep Crystal Ultra 
Paint Coating behandlingen har fundet sted. Dette er for at sikre at 

produktet er gennemhærdet fuldstændigt, og dermed ikke bliver beska-
diget. Almindelig regn og brug betyder ikke noget.

2 Bilen vaskes med rigelige mængder vand og shampoo efter anvis-
ning fra din professionelle Meguiar´s Detailer.  Skulle der opstå behov 

for at fjerne fastsiddende skidt, fjernes dette lokalt på pletten og eventu-
elle affedtningsmidler fjernes hurtigt. Spørg gerne til råds inden.

3 Sørg for at tørre bilen grundigt af efter vask for at undgå kalkaflejrin-
ger. Kalken  binder skidtet, og fjerner effekten af Deep Crystal Ultra 

Paint Coatingen. Denne kommer dog igen, hvis man fjerner kalken ved 
vask eller fx en Meguiar´s Quik Detailer behandling. 

4 Crystal Ultra Paint Coating vedligeholdes nemt med M699  
Meguiar´s Deep Crystal Top Coat, som beskytter og vedligeholder 

overfladespændingen og bevarer din coating i fantastisk stand. Top Coat 
Spray kan kun købes hos Meguiar´s Certificerede Deep Crystal  Coating 
partnere.

5 Undgå at udsætte din bil for vaskehaller og børster på diverse ”Gør 
det selv”- vaskestationer. Du kender ikke stand og vedligeholdelse  af 

deres udstyr og det kan være en hård omgang for dit køretøj og dermed 
også din Deep Crystal Ultra Paint Coating. 

6 Holdbarheden af behandlingen afhænger både af, hvor bilen holder 
parkeret, hvordan den bliver kørt, hvordan den vaskes, m.v.  

Vi anbefaler at du får kontrolleret din coating cirka hver 6. måned, samt 
en rebehandling efter typisk 18 måneder.
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    DEEP CRYSTAL COATING

 KLARLAK

 LAK

 GRUNDER

Lakbeskyttelse:

M eguiar´s Deep Crystal Ultra Paint Coating er et  professionelt coa-
ting system, som består af en ny revolutionerende, banebrydende 

og patenteret formular. Den indeholder beriget siloxane og polymere, 
som giver et utroligt langtidsholdbart resultat og maksimal glans.

P roduktet skaber en enestestående hydrofobisk overflade, som  
tvinger vandet til at blive til dråber, som trækker skidtet væk fra lakken.  

Deep Crystal Ultra Paint Coating beskytter din bil imod syreregn, indu-
strielt nedfald, uv-stråler, m.v.

D enne specielle coating mister ikke glansen, sprækker ikke og falder 
ikke af, selv under de hårdeste prøvelser. Den fungerer ved at binde 

sig fast oven på klarlakken, og skaber dermed en barriere.

Vedligeholdelse:

D eep Crystal Ultra Paint Coating fungerer bedst når bilen er ren og 
pæn. Så er der intet skidt på overflader af coatingen, der kan øde-

lægge effekten. Vask derfor bilen regelmæssigt i en autoshampoo uden 
voks/forsegler.

Vi anbefaler at benytte:
• Spand med Grit Guard
• Meguiar´s Vaskehandske
• NXT Generation Car Wash
• Meguiar´s Water Magnet

Først skylles dit køretøj rent med fx højtryksrenser. 
Herefter vaskes den med autoshampoo i anbefalet koncentration. 
Tør vandet grundigt af for at undgå kalk.

Der må ikke benyttes lakrens eller andre slibende produkter på  
overfladen, da det beskadiger coatingen.

D eep Crystal Ultra Paint Coating kan kun påføres hos specialtræ-
nede klargørings centrer. 

Du kan altid finde ud af om dit bilplejecenter er certificeret på vores 
hjemmeside: www.meguiars.dk
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