
Vær opmærksom på:

1 Bilen må ikke vaskes de to første uger efter M27 PRO Hybrid 
Ceramic Sealant behandlingen har fundet sted. Dette er for at 

sikre at produktet er gennemhærdet fuldstændigt, og dermed ikke 
bliver beskadiget. Almindelig regn og brug betyder ikke noget.

2 Bilen vaskes med rigelige mængder vand og shampoo efter 
anvisning fra din professionelle Meguiar´s Detailer.  Skulle der 

opstå behov for at fjerne fastsiddende skidt, fjernes dette lokalt 
på pletten og eventuelle affedtningsmidler fjernes hurtigt. Spørg 
gerne til råds inden.

3 Sørg for at tørre bilen grundigt af efter vask for at undgå kalk- 
aflejringer. Kalken  binder skidtet, og fjerner effekten af M27 

PRO Hybrid Ceramic Sealant forseglingen. 

4M27 PRO Hybrid Ceramic Sealant forseglingen vedligeholdes 
nemt med M799 PRO Hybrid Ceramic Bead Booster, som 

beskytter og vedligeholder overfladespændingen og bevarer 
din coating i fantastisk stand. Bead Boosteren kan kun købes hos 
Meguiar´s Certificerede partnere.
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Tillykke med din nye bil. Den er 
behandlet med Meguiar’s M27 PRO 

Hybrid Ceramic SiO2 lakforsegler, som 
er den absolut førende lakforsegler på 
markedet. Den booster, beskytter og 
bevarer lakken smuk og stærk i lang tid.

M27 PRO Hybrid Ceramic Sealant 
er en professionel SiO2-baseret 

selvrensende forsegler, som leverer et 
fantastisk vandperlende resultat  og en 
grad af glans, der typisk kun opnåes med keramiske coatings.  
Med masser af innovative features som f.eks. selvnivellering 
leverer M27 en varig høj beskyttelse på et væld af overflader, 
inklusive beskyttende folie. Misfarver ikke trim eller stafferinger.

Brug Meguiar’s M799 PRO Hybrid Ceramic Bead Booster til at 
bevare M27 og optimere ydelse og holdbarhed.

Produktet skaber en enestestående hydrofobisk overflade, 
som tvinger vandet til at blive til dråber, som trækker skidtet 

væk fra lakken.  
M27 PRO Hybrid Ceramic Sealant beskytter din bil imod syre-
regn, industrielt nedfald, uv-stråler, m.v.

Denne specielle forsegling 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 stærk og beskyttende barriere.

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 lakforsegling  cirka hver  
6. måned, samt en genbehandling efter typisk 18 måneder.

Hybrid Ceramic SiO2 - Sealant leverer den hidtil mest  
holdbare professionelle forsegling til din lak. 

Utrolig glans, glathed og vandperleeffekt  på lak og  
beskyttende folie.

Kan anvendes i fuld sol og misfarver ikke  plastikdele 
eller stafferinger.

Vedligeholdelse:
Hybrid Ceramic Sealant fungerer bedst når bilen er ren og 
pæn og der intet skidt er på overfladen af coatingen. Vask 
derfor bilen regelmæssigt.

Klik og se hvilke vedligeholdelsesprodukter 
vi anbefaler til din bil. Alle produkter er 
tilgængelige hos vore forhandlere. 
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