
M27

LAKFORSEGLER

GLASFORSEGLER

Hybrid Ceramic SiO2 - Sealant leverer den 
hidtil mest holdbare professionelle forsegler.  

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

Skaber en holdbar barriere, som  beskytter og 
gør glasset nemmere at rengøre.

Binder sig til glasset på molekyleniveau og 
skaber en ekstrem vandperleeffekt.

Forbedrer dit udsyn i regnvejr.

INTERIØR 
IMPRÆGNERING

Skaber en langtidsholdbar barriere som beskytter dit 
indtræk og gør det nemmere at holde rent.

Efterlader et usynligt skjold som skyr vand og pletter.
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LAKFORSEGLER

GLASFORSEGLER

INTERIØR 
IMPRÆGNERING

• Forsegler til glas ruder. 
• Langtidsholdbar Polymerbaseret formel, der får van-

det til at løbe af glasoverflader.
• Skaber en usynlig hinde over glasset der skyer vand.
• Gør olie og snavs lettere at fjerne. 
• Avanceret hydrofobisk formel sikrer maksimal 

afvisning af vand. 
• Forbedrer markant kørsel i f.eks. regnvejr. 

Meguiar’s Glass Sealant forsegler til glas, hvor der i ud-
viklingsarbejdet er lagt vægt på at produktet skal være 
nemt at benytte og ikke have skadelige egenskaber.

Produktet giver en speciel belægning på rudens over-
flade så vandet meget nemt forvises fra ruden og på den 
måde giver bedre udsyn. Det anbefales at give to lag for 
at være sikker på, at man har dækket hele ruden.

Bemærk venligst at når du benytter dette produkt, er 
det vigtigt ruden er helt rent. Til klargøring af ruden 
anbefaler vi Meguiar’s Glass Polishing Compund. Brug 
Meguiar’s Glass Cleaner (G8224) for sikker renføring af 
den behandlede rude.

M27 PRO Hybrid Ceramic Sealant er en professionel 
SiO2-baseret selvrensende forsegler, som leverer et fan-
tastisk vandperlende resultat  og en grad af glans, der 
typisk kun opnåes med keramiske coatings.  

Med masser af innovative features som f.eks. selvnivel-
lering 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 over-
flade, som tvinger vandet til at blive til dråber, som træk-
ker skidtet væk fra lakken.  
M27 PRO Hybrid Ceramic Sealant beskytter din bil imod 
syreregn, industrielt nedfald, uv-stråler, m.v.

Denne specielle forsegling mister ikke glansen, spræk-
ker 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.

Vi anbefaler at du får kontrolleret din lakforsegling  
cirka hver 6. måned, samt en genbehandling efter  
typisk 18 mdr.

Forsegling fra Meguiar’s til indtræk og tæpper - beskyt 
og bevar dit interiør.

Denne omfattende formel skaber en beskyttende bar-
riere, der leverer langvarigt forsvar mod UV stråler, 
syreregn, fugleklatter, pletter og meget mere.

M27

PerfectClarityTM

I tæt samarbejde med Meguiar’s Danmark.www.meguiars.dk
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