
UltraGlozz®
ÄR DU TRÖTT PÅ BÅT- OCH BILVÅRD SOM INTE HÅLLER?

BYT UPP DIG TILL

UltraGlozz® är en sensationell polish för bl.a:
•	 Bilar
•	 Båtar
•	 Motorcyklar	
•	 Flygplan
•	 Campingbilar
•	 Husvagnar
•	 M.m.

Håller	upp	till	18	månader.
Lätt att använda. Rengör, polerar och förseglar.
Skapar en glashård sköld, som effektivt säkrar ytan
mot tvättrepor och solens skadliga UV-strålar. 

På gummiytor och matt plast ska UltraGlozz® Vinyl eller SuperVinyl 
användas innan polering med UltraGlozz® Superpolish.

UltraGlozz® Superpolish fungerar utmärkt på bl.a:
•	 Målade	ytor
•	 Plast
•	 Gelcoat
•	 Lackade	träytor
•	 Alla	blanka	metaller	som	t.ex:	

	 -	krom	
	 -	rostfritt	stål	
	 -	aluminium	
	 -	mässing	
		 -	koppar	
	 -	silver	m.m.

•	 Genomskinliga	ytor	som	t.ex:	
	 -	vindrutor	
	 -	speglar	
	 -	båtkapell	
	 -	plexi	m.m.

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

Så här använder Du UltraGlozz® rätt på slitna och blekta ytor:
Om t.ex. båten eller bilen är blekt eller på annat sätt sliten i lacken, krävs något mer för att få en fin yta. Först måste den gamla lacken rengöras, precis som med alla andra produkter. Om Du använder UltraGlozz® på 
en sliten yta, måste Du använda den i två omgångar. Första lagret till att rengöra och det andra till att försegla. (Om ytan är i mycket dåligt skick krävs eventuellt en rubbningsomgång till att börja med).
För att skydda en bra och ny utan, följ endast anvisningarna i punkt 5.
Om Du är tveksam över hur UltraGlozz fungerar, så prova att polera t.ex. din badrumsspegel innan Du gör något annat. Följ bruksanvisningen noga.

Gör så här:

1. Oavsett om lacken är ny eller sliten, skall båten/bilen etc. alltid först tvättas med vatten och shampo, samt torkas av grundligt.  
Ytan skall vara 100 % torr. Rekommenderad plats: Svalt, torrt och helst i skuggan.

2. Vi rekommenderar att använda en bra poleringsmaskin. Du sätter en svamp med kardborrfäste på. Det kan också göras för hand men,  
oavsett vilken produkt, man använder kommer man aldrig att få ett lika bra resultat med händerna som med maskin.  
Det finns många fabrikat, t.ex. Bosch, som gör jobbet perfekt.

3. Glöm inte att skydda gummilister och matt plast. Här rekommenderar vi att använda antingen UltraGlozz® Vinyl  eller UltraGlozz® SuperVinyl före polering.

 Applicera för hand med en svamp på alla gummilister före och efter UltraGlozz® Superpolish applicerats. När hela ytan är polerad, tar Du svampen med UltraGlozz® SuperVinyl och torkar av lister m.m.

Första lagret...

4. Ta UltraGlozz® Superpolish på svampen och börja polera den blekta ytan. Fortsätt tills vätskan förvinner in i ytan och  
en snygg och blank yta framträder. Var noga med att hela ytan är snygg och blank och att alla polishrester är borta.  
Det första lagret skall gnidas in (för att avlägsna oxiderat lack, repor o.s.v.) tills lacken får högglans.  
UltraGlozz får inte torka till en hinna. Gnid in UltraGlozz helt i lacken tills den försvinner. Ta en mindre sektion åt gången.  
Du kan även använda vanlig lackrengöring/rubbning, men resultatet blir bäst om Du använder UltraGlozz. Då arbetar kemin ihop.

 UltraGlozz restaurerar lacken på alla fordon, så länge lacken är fullt pigmenterat, och primern inte syns igenom lacken. 
 UltraGlozz innehåller inget, som kan repa ytan eftersom den polerar utan slipmedel. Därför skall verktygen vara rena och skonsamma.

Efter att UltraGlozz använts som rengöring/rubbning och högglansen är uppnådd läggs det 
Andra lagret på...

5. Ta en duk eller bit svamp och applicera UltraGlozz® Superpolish på  
svampen. Applicera ett jämnt lager på hela ytan.  
Låt det torka till en dimma i runt 15 min.-1,5 h  
(eller så lång tid som behövs för att ytan skall torka helt).  
Denna gången läggs lagret på hela ytan utan hård gnidning. 
 
Torka av dimman med en ren, torr och mjuk trasa. 
 
Vänta 24 timer och .... Voila! Din båt eller bil har nu fått den  
snyggaste glansen och mest hållbara skyddet! 

UltraGlozz® Superpolish lagret är fullt härdat efter 24 h.

UltraGlozz® Vinyl...
•	 Skaka burkan före använ.
•	 Smörj på, vänta 1-2 min. 

och torka av med en ren 
och torr trasa. 

•	 Upprepa behandlingen en 
extra gång för optimalt 
skydd och därefter vid 
behov.

UltraGlozz® SuperVinyl...
•	 Skaka burken före användning.
•	 Få den önskade glansgraden genom att blanda SuperVinyl med vatten  - evt. destillerat vatten. På detta sätt undviks kalkfläckar. 
•	 Blanda SuperVinyl i en behållare efter önskad glans. Kom ihåg blandningsförhållandet till senare tillfällen.
•	 Till invändig användning rekommenderas låg glans – t.ex. 1:17 – d.v.s. 16 delar vatten till 1 del SuperVinyl.  

OBS! hög glans kan blända vid starkt ljus.
•	 På utvändig plast och gummi rekommenderas från 1:10 upp till 1:1. Till ”Wet Wet Look” 1:1.
•	 Kom ihåg: Hög glans drar till sig mer smuts.
•	 Appliceras med svamp. Låt sitta i 2-3 minuter. Torka av.

Jälleenmyyjä
Återförsäljare

- Lätt att använda. T.ex. på nya ytor: stryk
   på, låt torka och torka av.
- Allt-i-ett: Rengör, polerar och förseglar.
- 100% UV resistent.
- Håller bilen, båten, mc:n, husvagnen o.s.v
   renare.
- Opåverkad efter 50 maskintvättar!
- Lackförsegling = kemiskt glas.
- För extra djup glans: Lägg lager på lager.
- Håller upp till 18 månader.
- Ger mindre vind- och vattenmotstånd.
- Tar bort repor i plast.

Med UltraGlozz® Vinyl rengör du på djupet, 
samtidigt som du skyddar mot solens 
skadliga UV-strålar.
- Ger vinyl, gummi och läder nytt liv.
- Naturlig glans.
- Rengör, skyddar och bevarar.
- Behåller materialet smidigt.
- Lätt att arbeta med: stryk på och torka av.
- Används på instrumentbrädor, sitsar, däck,
   skor, bälten, köksluckor, väskor, 
   sport utrustning, målade ytor m.m.

I stället för att jobba med flera burkar med 
olika glansgrader, kan man nu själv bestämma 
glansen med en enda produkt.
- Lätt att arbeta med.
- Mycket koncentrerat.
- Håller längre och billigt i längden.
- Bestäm själv glansen.
- Blandas med vatten.
- Används på instrumentbrädor, gummilister,
   kofångare, fenderlister och säten.
- Rekommenderas till impregnering av matt
   plast och gummi innan polering med
   Superpolish.


