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Beschrijving:
Iron wash verwijdert snel en zichtbaar kleine metaaldeeltjes zoals vliegroest en remstof van de lak en velgen.

Gebruiksaanwijzing:
Vernevel de Iron Wash onverdund op het te behandelen oppervlak en laat deze vervolgens 5-15 minuten inwerken. Na enkele 
minuten zullen de aanwezige metaaldeeltjes zoals vliegroest en remstof paars uitslaan. Op lakken kan een spons worden 
gebruikt om de Iron wash nog beter in te laten weken en de overige vervuiling te verwijderen. Zorg ervoor dat de Iron Wash goed 
wordt nagespoeld en laat het product niet indrogen. Anders kunnen er witte vlekken ontstaan op de lak. 
Bij hardnekkig vuil kan de behandeling worden herhaald. Iron Wash heeft een zeer kenmerkende geur.  Bij gebruik op velgen: de 
velg innevelen met puur product. Maximaal 1 minuut laten inwerken en daarna afspoelen met een hogedrukreiniger voordat de 
paarse kleur verandert in een bruine kleur. Controleer het product altijd voor gebruik op een onopvallende plaats om eventuele 
schade te voorkomen.

Toepassing:
Vliegende metaaldeeltjes (vliegroest), veroorzaakt door de industrie, de bovenleiding van het treinspoor en het remmen van de 
auto kunnen vast gaan zitten op de lak van een auto. Deze moeilijk te verwijderen deeltjes kunnen snel en doeltreffend worden 
verwijderd door de lak te wassen met Iron Wash. Dit pH-neutrale product reageert met deze deeltjes, waardoor er een paars 
“bloedend” effect ontstaat en de metaaldeeltjes oplossen. Het aanbrengen kan met behulp van een spons maar ook met klei 
producten om het effect te versnellen. Iron Wash reinigt ook hardnekkige remstof waardoor het uitstekend gebruikt kan worden 
als een veilige pH-neutrale velgenreiniger. 

Productvoordelen:
• pH neutraal product
• Veilig in gebruik
• Ook als voorreiniger in te zetten
• Zichtbaar resultaat door paarse verkleuring van de deeltjes
• Sneller resultaat dan vergelijkbare producten
• Betere geur dan vergelijkbare producten
• Hoge productdikte in vergelijking met andere merken

Tips & tricks:
• Als je de lak van de auto wil kleien met Iron Wash, reinig de lak dan eerst met Royal Forte. Hiermee wordt al het losse vuil 

verwijderd en voorkom je dat je krassen maakt. Zorg bij het aanbrengen dat er geen waterfilm meer op de lak aanwezig is. 
Dit zorgt er namelijk voor dat de Iron Wash minder goed aan de vliegroest en metaaldeeltjes kan hechten. Spray de hele 
auto in met Iron Wash en klei de lak met een Claypad. Spuit aansluitend de hele auto goed schoon. 

• Gebruik Iron Wash niet in de volle zon om te voorkomen dat het product te snel opdroogt.
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