
Waxoyl lakbescherming
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Uw auto blijvend jong



100 Plus
Voor nieuwe wagens met 3 jaar garantie

U W R I J P L E Z I E R , O N Z E Z O R G

De laklaag van uw nieuwe auto krijgt met Waxoyl 100 Plus een hoogglazend en moeilijk doordringend pantser. Hierdoor

is de lak beter bestand tegen allerlei schadelijke invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld.

Dankzij een grondige behandeling met waxoyl 100 Plus ontstaat een grondige lakverzegeling die garandeert dat het

exterieur van uw autolak zijn diepe glans behoudt. Voor een blijvend jong exterieur adviseren wij u om het exterieur

te reinigen met laklaag van uw nieuwe auto krijgt met Waxoyl shampoo.

>

>

>

>

>

UV straling

> Zure regen

> Modder

> Strooizout

> Luchtverontreiniging

Uw autolak behoudt gegarandeerd gedurende 3 jaar zijn diepe glans.

Uw lak behoudt zijn kleur dankzij het krachtige UV filter.

U bespaart tijd en geld op het reinigen van het exterieur.

Uw auto blijft jong waardoor een hogere ( inrui- verkoop- ) waarde wordt behouden.
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zonder waxoyl

toplaag

hechtlaag

UV straling

vuil

autolak

Onbehandeld Behandeld metWaxoyl 100 Plus

®

met waxoyl

Belangrijke voordelen van waxoyl 100 Plus :



U.P.T.®Voor uw interieur

U W R I J P L E Z I E R , O N Z E Z O R G

De behandeling van het interieur van uw auto wordt intensief behandeld met Waxoyl U.P.T. bekledingbeschermer.

Hierdoor kunnen geen hardnekkige vlekken ontstaan die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld:

Dankzij de vocht- en vuilafstotende eigenschappen van Waxoyl U.P.T. is het reinigen van het interieur van uw auto

voortaan heel eenvoudig. Reinigen met een stofzuiger of een mild reinigingsmiddel is voldoende om het interieur fris

en jong te houden.

>

>

>

>

Modder

> Snoep

> Etenswaren

> Dranken

Uw bekleding blijft gegarandeerd 2 tot 3 maal langer showroom-fris.

Uw bespaart ijd en geld op het reinigen van uw interieur.

Uw auto blijft jong waardoor een hogere (inruil- of verkoop- ) waarde wordt behouden.
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vuil

Belangrijke voordelen van Waxoyl U.P.T. :



®Glaze Gard
Voor gebruikte wagens met 2 jaar garantie

U W R I J P L E Z I E R , O N Z E Z O R G

Onbehandeld Behandeld metWaxoyl Glaze Gard

De Glaze Gard behandeling is speciaal ontwikkeld voor de auto ouder dan drie maanden.

De lak wordt gecontroleerd op beschadigingen zoals krasjes en verwering en daarna gepolijst om

de beschadigingen te verwijderen.

Na deze behandeling krijgt de lak een dieptereiniging met Waxoyl Preclean waardoor een goede

hechting plaatsvindt van de Glaze Gard lakverzegeling ( zie tekening ) . Hierdoor is de lak beter

bestand tegen allerlei schadelijke invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld:

zonder waxoyl

toplaag

hechtlaag

UV straling

vuil

autolak

met waxoyl>

>

>

>

UV - straling

> Zure regen

> Modder

> Strooizout

Uw autolak behoudt gegarandeerd gedurende 24 maanden zijn diepe glans.

Uw autolak behoudt zijn kleur dankzij het krachtige UV - filter.

U bespaart tijd en geld op het reinigen van uw exterieur.
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> Luchtverontreiniging

> Uw auto blijft jong waardoor een hogere ( inruil- of verkoop- ) waarde wordt behouden.

Belangrijke voordelen van Waxoyl Glaze Gard



Waxoyl

Reinigt - Beschermt - Verzorgt

OnderhoudOnderhoud

U W R I J P L E Z I E R , O N Z E Z O R G

Waxoyl 3 in 1

Waxoyl Shampoo

Waxoyl 3 in 1 is een gebruiksvriendelijke onderhoudsproduct te gebruiken voor alle autolakken

Voor auto's met een waxoyl lakverzegelingsbehandeling heeft het specifieke eigenschappen

Door het wassen treedt er een slijtage op aan de Waxoyl toplaag . Met de 3 in 1 kunt u de

slijtageplekken op een makkelijke manier repareren. Vogeluitwerpselen, boomhars, vliegen,

en muggen kunnen worden verwijderd met Waxoyl 3 in 1. De eventueel aangepaste toplaag

wordt daar direct mee hersteld. Waxoyl 3 in 1 is te gebruiken op kunststof, glas, en lak en het

houdt de lak in topconditie. Het is te gebruiken zonder water.

Waxoyl Shampoo is zacht, mild, milieuvriendelijk en speciaal ontwikkeld voor moderne lakken

Deze shampoo tast de laklaag niet aan, geeft een optimaal resultaat en is zuinig in gebruik.

U kunt de Waxoyl shampoo ook gebruiken met uw hogedrukreiniger daar deze een weinig

schuimend effect heeft.

Waxoyl 3 in 1

Waxoyl Shampoo
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Waxoyl
GarantieGarantie

U W R I J P L E Z I E R , O N Z E Z O R G

Bij de Waxoyl 100 Plus behandeling toegepast op NIEUWE auto's binnen 3 maanden

na aanschaf, wordt een schriftelijke garantie afgegeven op de glans en kleurbehoud

van de lak voor 3 jaar.

www.cleancars.nl info@cleancars.nl

Tel: 06 46 287 450

Fax: 084 730 2587

Is de auto OUDER dan drie maanden dan geldt een garantie van 2 jaar.

Waxoyl 100 Plus / Glaze Gard vertraagt het inbranden van vogeluitwerpselen. Toch

dient u de uitwerpselen direct van de auto te verwijderen. Wij adviseren u hiervoor

Waxoyl 3 in 1 te gebruiken. Raadpleeg uw dealer. De beschadiging als het gevolg

van het inbranden van vogeluitwerpselen valt niet onder de garantie van Waxoyl.

Een Waxoyl Car Care behandeling wordt professioneel uitgevoerd door uw

autodealer / garage of cleaningstation.

Na het behandelen van uw auto ontvangt een garantiekaart met een code.

U kunt op onze website: www.waxoyl.nl / www.waxoyl.be controleren of uw auto

auto is geregistreerd. Tevens kunt u zich hier uitschrijven voor het ontvangen van

directe mailing.
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UwWaxoyl dealer:

CleanCars

Lindenstraat 33a

1015 KV Amsterdam




