
BILREKONDITIONERING

De rekommenderade doseringarna kan ändras beroende på nedsmutsningsgrad.
ABNET innehåller inga starka kemikalier eller blekningsmedel och är därför skonsamt mot naturen och alla typer av underlag. 

OBSERVERA ATT ABNET ÄR ETT HÖGKONCENTRAT OCH DÄRFÖR EJ VERKNINGSBART OM MEDLET INTE BLANDAS MED VATTEN. 

ABNET är en färskvara som effektivt bryts ned av vatten inom två månader, blanda inte för stora doser. Produktens djuprengörande 
effekt på alla typer av ytor gör att den ersätter alla specialprodukter på marknaden såsom rengöringsmedel, avfettningsmedel och 
fläckborttagningsmedel. Medlet verkar antistatiskt, neutraliserar dålig lukt och renoverar ytor.

Ovan egenskaper gör ABNET till ett av Europas snabbast växande varumärken.

På textiler: Spreja först och arbeta sedan in ABNET med borste och torka rent med en ren trasa.

Hårda ytor: Avfättning, spreja och låt verka i en minut. Borsta med mjuk borste och spola av.

Kan användas till högtrycks- och tvättmaskiner samt automattvättar. Förbehandla då alltid 
ytan som skall rengöras med respektive procentsats. Tvätta av med högtryck.

För manuell tvätt, använd borste eller svamp. Spreja, borsta och spola rent.

VIKTIGT ATT VETA

ANVÄNDNINGSTIPS

ABNET är ett högpresterande rengöringsmedel, utvecklad med patenterad teknologi 
som möjliggör ett multifunktionellt användande på alla typer av ytor utan risk för 
skador på hud eller natur.

Bilrutor
Instrumentpanel
Spolarvätska
Krom

Billack
Gummilister
Bilklädsel
Textiler
Konstläder
Mattor  

Vaxborttagning
Aluminiumfälgar 
Motor 

YTRENGÖRING
5% = 1+19 För daglig rengöring

DJUPRENGÖRING
10% = 1+9 Avfettning av alla ytor

RENOVERING
20% = 1+4 Återställer till orginalskick

För motortvätt.
För borttagning av vax.
Eliminerar dålig lukt.
För avfettning av billack och fälgar. 
För rengöring av bilmattor.
För schamponering av billack. 
För borttagning av flugor och asfalt.
För invändig tvätt på instrumentpanel, dörrar, tak och rutor.
För rengöring av gummi, lister och krom.
För rengöring av bilklädslar av textil, skinn och konstläder.
Tar effektivt bort föroreningar, olja, avlagringar av vägsalter, 
asfalt, flugor och envisa fläckar som kaffe olja, nikotin mm.
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