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HAND WAX W0.01 
vosk pro konečné ruční voskování s karnaubským voskem 

 

 

Popis přípravku: Hand Wax W0.01 je prémiový vosk pro voskování hydrofobních 

lakovaný povrchů. Zanechává na lakovaných dílech vysoký lesk. Hand Wax W0.01 obsahuje  

prémiový karnaubský vosk, který ošetřené plochy dlouhodobě chrání a konzervuje. 

Konzervační komponenty vytvářejí hladký a lesklý povrch s velmi dobrou hydrofobií (vodu 

odpuzující povrch). 

Zjasňuje barvy a povrch laku je vysoce lesklý. Hand Wax W0.01 se nanáší v jemné vrstvě, a 

proto je potřeba malé množství přípravku. S přípravkem Hand Wax 0.01 ošetříte cca 25 

vozidel. 

 

Okruh použití: Lakované povrchy a vnější plastové díly na osobních, užitkových vozidlech, 

motocyklech atd. 

 

Použití:  
1. Před vyleštěním je nutné vozidlo důkladně umýt alkalickým výrobkem (např. Green Star 

universal). Nepoužívejte žádné šampony s voskem. V případě, že je povrch vozidla znečištěn 

polétavou rzí, pryskyřicí ze stromů nebo asfaltem použijte na vyčištění CLAY -    

Reinigungsknete blau - čistící modelínu modrou č. 183001. 

 

2. Chcete-li konzervovat silně až středně zvětralé laky, tak v závislosti na stavu laku leštěte 

lak pomocí leštěnky Heavy Cut (H9.01) nebo Fine Cut (F6.01) (viz informace o přípravcích 

Heavy Cut H9.01 a Fine CUT F6.01). 

Zbytky leštící politury odstraňte mikrofázovou utěrkou modrou 5060C300. 

Pro mírně zvětralé barvy a pro odstranění hologramů použijte Micro Cut M3.02 a leštičku s 

nucenou rotací (např. Makita PO5000C, viz. informace o produktu Micro Cut M3.02). Zbytky 

leštěnky odstraňte mikrofázovou utěrkou modrou 5060C300.  

Před samotnou aplikací přípravku Hand Wax W0.01 je potřeba aby byl ošetřovaný povrch 

čistý. Proto použijte přípravek Silicon - Wachsentferner, kdy pomocí tohoto přípravku a 

mikrofázové utěrky modré 5060 c 300 otřeme malým tlakem všechny plochy. Následně další 

suchou mikrofázovou utěrkou otřeme plochy do sucha. Tím zbavíme povrch všech tenzidů, 

vosků, olejů a nečistot.  

Pozor: U citlivých unilaků nebo jednovrstvých laků je nutné přípravek SiliconWachsentferner 

(odstraňovač silikonu a vosku) ředit 1: 4 vodou, aby se zabránilo eventuálnímu matování. 

Lak by měl být nyní při kontrole za slunečního záření nebo denního světla bez škrábanců a 

hologramů. Po tomto kroku se už nesmí na lak sahat rukama/prsty. Používejte rukavice, aby 

nedošlo k problémům se zasíťováním. Povrch je nyní připraven pro ruční voskování. 

 

3. Následně můžeme přistoupit k nanesení vosku. 

Chcete-li aplikovat vosk - lehce zatlačte dodanou houbu do plechovky a vosk rovnoměrně 

rozetřete na ošetřovanou plochu. Nechte vosk odvětrat a vyleštěte mikrofázovou utěrkou. Je 

vždy lepší velké plochy rozdělit na několik částí a pak pokračovat dále. 
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4. Mytí vozidla 

Aby si lak vašeho vozidla zachoval dlouhodobý vysoce lesklý povrch a při mytí vozidla jste 

jej neodstranili příliš rychle, myjte vozidlo opatrně ručně. 

Použijte k tomu hodně vody a šampon NanoMagic Shampoo, měkké mycí nástroje a pro 

šetrné usušení povrchu používejte jen měkké suché utěrky. Tvrdé a agresivní mycí pomůcky 

odstraňují vosky rychleji a poškrábou povrch. Pokud myjete vozidlo v mycích linkách 

použijte výhradně mycí linky s textilními kartáči. 

 

POZOR: Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost. Nepoužívejte na horké 

povrchy. Chraňte před mrazem a nadměrným teplem. 

 

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 


