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Beschrijving:
Dash Fresh geeft aan de kunststofdelen in het interieur weer een nieuw en origineel uiterlijk. 

Gebruiksaanwijzing:
Dash Fresh kan direct opgebracht worden, maar wanneer een te behandelen interieur sterk vervuild is, moet het eerst worden 
voorgereinigd met bijvoorbeeld Interior Cleaner. 
Is het interieur niet sterk vervuild dan kan Dash Fresh direct ingezet worden. Breng Dash Fresh onverdund aan op het te 
behandelen oppervlak door middel van een schone doek of applicatiespons. Laat het product een paar seconden tot een 
minuut intrekken en wrijf het na met een schone doek om een gelijkmatig en vernieuwd eindresultaat te krijgen. Altijd goed 
schudden voor gebruik.

Toepassing:
Dash Fresh is een voedende lotion voor alle kunststofdelen in het interieur van de auto. Dash Fresh geeft een zijdemat en 
origineel resultaat aan handgrepen, deurpanelen, dashboard, consoles en bedieningsknoppen. Ook kan het gebruikt worden 
voor houten sierlijsten en lederen oppervlakken. Het heeft een licht reinigende werking bij het aanbrengen. Dash Fresh is 
beschikbaar als siliconenvrij en siliconenhoudend product.

Productvoordelen:
• Laat geen vettige resten achter
• Zijdemat en origineel resultaat
• Heeft een licht reinigende werking
• Aangename geur
• Snel eindresultaat
• Economisch in gebruik in vergelijking met de aerosol cockpitspray

Tips & tricks:
• Met behulp van Dash Fresh aangebracht op een borsteltje of kwast kunnen ook de moeilijk bereikbare plaatsen zoals 

roosters behandeld worden.
• Met Dash Fresh kun je ook rubberen matten weer op kleur krijgen. Spuit de gereinigde mat in met Dash Fresh en laat deze 

een aantal minuten drogen. Wrijf vervolgens met een schone doek op voor een gelijkmatig en vernieuwd eindresultaat.
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