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PRODUCT INFORMATIE 

 

Cream Car Wax 
 
Bardahl Cream Car Wax is een eenvoudige wax, verrijkt met carnauba was, speciaal ontwikkelt om bij een 
snelle en eenvoudige verwerking een optimale diepe glans en bescherming te krijgen. Het behandelde 
lakoppervlak krijgt een fris uiterlijk. De zorgvuldig gekozen samenstelling zorgt ervoor dat het product zich 
gemakkelijk laat aanbrengen en tot hoogglans opgewreven kan worden. Het product laat geen witte vlekken na 
op kunststof onderdelen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
- Handmatig 

Een kleine hoeveelheid Cream Car Wax op het te behandelen oppervlak aanbrengen, zo dun mogelijk en in 
1 richting. Wrijf dit in met een schone, droge en zachte microvezel doek. Na kort indrogen het product 
wederom met een droge zachte microvezel doek weg wrijven en opwrijven tot de gewenste hoogglans. 
Lang en grondig opwrijven geeft een goede diepe glans. 

 
 
- Machinaal 

Breng een kleine hoeveelheid Cream Car Wax aan op het te behandelen oppervlak en verdeel dit met een 
zachte poetspad van de polijstmachine. Ook is het mogelijk om de Cream Car Wax direct op de zachte pad 
van de polijstmachine aan te brengen om vervolgens op het te behandelen oppervlak te verdelen.  
Cream Car Wax met de polijstmachine “polijsten” tot er geen product restant op de lak meer te zien is. 
Bewerk dit met een zacht poetspad en met matige snelheid (maximaal 1500 -2000 rpm). Tot slot met een 
droge, schone en zachte doek nawrijven tot hoogglans. 

 
 
Analyse gegevens 
Test Resultaten 
toestand:  crème vloeistof 
kleur: blauw 
geur: meloen 
pH waarde  20 °C ca. 8 
Dichtheid bij 20 °C: ca. 1,025 g/cm³  
houdbaarheid/opslag 2 jaar / bescherm tegen vorst 
 
 
 
Toepassing 
 
Bardahl Cream Car Wax is geschikt voor alle soorten lakken van nieuwe - en oudere auto’s. 
 
 
Artikelnummer 67103 
Inhoud  300 ml     
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