
UltraGlozz®
OLETKO KYLLÄSTYNYT VENE- JA AUTOHOITOON JOKA EI KESTÄ?

VAIHDA PAREMPAAN, HANKI

UltraGlozz® vaha on ennennäkemätön kiillote m.m:
•	 Autoille
•	 Veneille
•	 Moottoripyörille	
•	 Lentokoneille
•	 Asuntoautoille
•	 Asuntovaunuille
•	 jne.

Kestää	jopa	18	kuukautta.
Helppo käyttää. Puhdistaa, kiillottaa ja suojaa.
Tämä saa aikaan lasikovan suojan, joka tehokkaasti suojaa pintaa 
pesunaarmuilta ja auringon vahingollisilta UV-säteiltä.

Kumi- ja mattamuovipinnat tulee käsitellä UltraGlozz® Vinylillä tai 
SuperVinylillä ennen UltraGlozz® Superpolishin käyttämistä.

UltraGlozz® Superpolish toimii erinomaisesti m.m:
•	 Maalatuille	pinnoille
•	 Muoville
•	 Gelcoatille
•	 Lakatulle	puulle
•	 Kaikille	kiiltäville	metalleille	kuten	esim:	

	 -	kromi	
	 -	ruostumaton	teräs	
	 -	alumiini	
	 -	messinki	
		 -	kupari	
	 -	hopea	jne.

•	 Läpinäkyville	pinnoille	kuten	esim:	
	 -	tuulilasit	
	 -	peilit	
	 -	venekuomut	
	 -	plexit	jne.

www.mecanil.fi



Oikeudet muutoksiin pidätetään  -  Förbehålles rätt till ändringar
Copyright © Mecanil Oy Ab 2012. All rights reserved.

Maahantuonti ja myynti - Import och försäljning
Mecanil Oy Ab, Valtatie 565, 07880 Liljendal, FINLAND
       +358 (0)19 661 2600, mecanil@mecanil.fi
www.mecanil.com  &  www.mecanil.fi

Näin käytät UltraGlozzia® kuluneilla ja haalistuneilla pinnoilla:
Jos esim. veneen tai auton pinta on haalistunut tai muuten kulunut pinnasta, tarvitset enemmän kuin pelkän kiillotuksen. Ensin vanha pinta pitää puhdistaa, kuten kaikilla muillakin tuotteilla. Jos käytät UltraGlozz® 
kuluneella pinnalla, joudut käyttämään sitä kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe puhdistaa ja toinen antaa kestopinnan. (Jos pinta on erittäin huonossa kunnossa tarvitset mahdollisesti hankaavaa ainetta 
alkuun). Kunnossa olevan ja uuden pinnan suojaamiseen, seuraa ohjetta kohdasta 5.
Jos olet epävarma siitä miten UltraGlozz toimii, voit kokeilla sitä esim. kiillottamalla kylpyhuoneen peilin ennen kuin käytät sitä suuremmilla pinnoilla. Seuraa käyttöohjeita tarkasti.

Tee näin:

1. Huolimatta siitä onko pinta uusi tai kulunut, pitää vene/auto jne. pestä tarkasti vedellä ja pesuaineella, ja myös kuivata perusteellisesti.  
Pinnan on oltava 100% kuiva. Suositeltu käyttöpaikka: viileä, kuiva ja mieluiten varjossa.

2. Suosittelemme hyvän kiillotuskoneen käyttöä. Kiinnitä levityssieni tarrapinnalla.  
Tämän voi myös tehdä käsin, mutta aineesta riippumatta et pääse samaan tulokseen käsin kuin koneella.  
Koneita on monen merkkisiä, esim. Bosch hoitaa työn erittäin hyvin.

3. Muista myös suojata mattamuoviosat ja kumilistat ennen pintakäsittelyä. Tähän suosittelemme UltraGlozz® Vinyliä tai UltraGlozz® SuperVinyliä ennen pintakäsittelyä. 

 Levitä käsin sienellä kaikkiin kumilistoihin sekä ennen UltraGlozz® Superpolishin käyttöä että tämän jälkeen. Kun koko pinta on käsitelty pyyhi UltraGlozz® SuperVinyl sienellä listat jne.

Ensimmäinen kerros...

4. Ota UltraGlozz® Superpolishia sienelle ja aloita haalistuneen pinnan työstäminen. Jatka kunnes neste häviää pintaan ja kaunis kiiltävä pinta näkyy.  
Tarkista huolellisesti että koko pinta on tasaisen kaunis ja että kaikki kiillotteesta on poissa.  
Ensimmäinen kerros on hierottava pintaan (jotta kaikki oksidoitu lakka ja hiusnaarmut sadan poistettua) kunnes pinta saavuttaa toivotun kiillon.  
UltraGlozz ei saa kuivua pinnaksi. Hiero kaikki UltraGlozz pintaan kunnes kiillote on kokonaan poissa. Työstä pienempiä osia pinnasta kerralla.  
Voit myös käyttää pintapuhdistetta, mutta parhaan tuloksen saat kun käytät UltraGlozzia, tällöin kemia toimii hyvin.

 UltraGlozz toimii kaikilla pinnoilla kunhan pintaväri on ehjä ja pohjaväri ei loista läpi. UltraGlozz ei sisällä hankaavaa ainetta joka  
 voisi naarmuttaa pintaa, joten on erittäin tärkeää että tarvittavat työkalut ovat puhtaita ja hellävaraisia pinnalle.

Kun ensimmäinen puhdistava / kiillottava kerros on valmis 
työstetään toinen kerros...

5. Käytä liinaa tai sientä ja levitä siihen UltraGlozz® Superpolish.  
Levitä tasapaksuisesti ja anna kuivua 15 min.-1,5 t   
(tai kunnes pinta näyttää sumuiselta (himmeä)).  
Tämän kerran UltraGlozz levitetään koko pinnalle ja vain kevyesti ilman  
voimakasta hankaamista. 
 
Pyhi sumuinen pinta pois puhtaalla ja kuivalla liinalla. 
 
Anna pinnan kovettua 24 tuntia ja autossasi tai veneessäsi  
on paras ja kestävin kiiltopinta! 

UltraGlozz® Superpolish on kovettunut lopulliseen lujuuteensa 24 tunnissa.

UltraGlozz® Vinyl...
•	 Ravista purkkia ennen käyttöä.
•	 Levitä pintaan, odota 1-2 minuuttia 

ja pyyhi pois kuivalla ja puhtaalla 
liinalla. 

•	 Toista toimenpide vielä kerran opti-
maalisen suojan saavuttamiseksi ja 
tämän jälkeen tarpeen mukaan.

UltraGlozz® SuperVinyl...
•	 Ravista säiliötä ennen käyttöä.
•	 Saavuttaaksesi haluamasi kiiltotason sekoita UltraGlozz SuperVinyliä ja vettä keskenään.  

(Käyttämällä puhdistettua vettä vältät mahdolliset kalkkitahrat). 
•	 Sekoita UltraGlozz ja vesi erilliseen säiliöön, sekoitussuhde määrää kiiltotason, muista suhde tulevaisuutta varten.
•	 Sisätiloihin suosittelemme matalakiiltoa esim. 1:17 eli 16 osaa vettä ja yksi osa SuperVinyliä. 

HUOM! Kirkas kiilto voi häikäistä vahvassa valossa.
•	 Ulkopuinnoille suositus on 1:10 aina 1:1 saakka. Muista: kirkas kiilto vetää itseensä enemmän likaa.
•	 Levitä sienellä anna vaikuttaa 2-3 minuuttia ja pyyhi pois.

Jälleenmyyjä
Återförsäljare

- Helppo käyttää. Esim. uusille pinnoille:
   levitä pintaan, anna kuivua ja kiillota pois.
- Kaikki kerralla: Puhdistaa, kiillottaa ja suojaa.
- 100% UV suoja.
- Pitää auton, veneen, asuntovaunun, 
   moottoripyörän jne. puhtaampana.
- Pinta muuttumaton 50 auton pikapesun jälkeen!
- Suojaava pinta = kemiallinen lasi.
- Erityisen syvää kiiltoa varten, aseta useita
   kerroksia.
- Kestää jopa 18 kuukautta.
- Tuottaa vähemmän ilma- ja vesivastusta.
- Poistaa naarmut muovipinnoista.

UltraGlozz® Vinyl syväpuhdistaa ja 
samalla suojaa auringon vahingoittavalta 
UV-säteeltä.
- Antaa vinyylille, kumille ja nahalle uuden
   elämän.
- Luonnollinen kiilto.
- Puhdistaa, suojaa ja säilyttää.
- Pitää pinnan notkeana.
- Helppo käsittely, levitä ja pyyhi pois.
- Käytetään kojelaudoilla, istuimilla,
   renkaissa, kengillä, kaapinovissa, laukuilla,
   urheiluvälineissä, maalatuilla pinnoilla jne.

Verrattuna siihen että käyttäisit montaa eri 
tuotetta eri kiiltotasoja varten, voit nyt itse 
valita kiiltotason yhdellä tuotteella.
- Helppo käyttää.
- Erittäin tiivistetty.
- Kestää pidempään ja on halvempi pitkällä
   aikajänteellä.
- Valitset itse kiillon kirkkauden.
- Sekoitetaan vedellä.
- Käytetään kojelaudoilla,  kumilistoilla,
   puskureilla ja istuimilla.
- Suositellaan mattapintaisen kumin ja muovin
   kyllästämiseen, ennen superpolishin käyttöä.


