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Beschrijving:
Fallout Remover is een effectief reinigingsmiddel voor het verwijderen van (vlieg)roest, metaaldeeltjes en remstof van de 
autolak, velgen en ramen.

Productvoordelen:
• pH neutraal product 
• Veilig in gebruik
• Ook als voorreiniger in te zetten
• Zichtbaar resultaat door paarse verkleuring van de deeltjes
• Zeer effectieve werking
• Betere geur in vergelijking met zelfde type producten

Toepassing:
Fallout remover verwijdert eenvoudig ijzerdeeltjes zoals vliegroest en remstof van de oppervlakte. IJzerdeeltjes komen op autos 
terecht door het remmen van auto’s, de bovenleiding van treinsporen en metaalindustrie. Deze ijzerdeeltjes vallen op de lak, 
gaan roesten en maken de lak kapot. Deze moeilijk te verwijderen deeltjes kunnen snel en doeltreffend worden verwijderd door 
de auto te wassen met Fallout Remover. Dit pH-neutrale product reageert met ijzerdeeltjes, 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. Fallout Remover reinigt hardnekkige remstof en straatvuil waardoor het uitstekend gebruikt kan worden 
als een veilige pH-neutrale velgenreiniger.

Gebruiksaanwijzing:
Fallout Remover op het te behandelen oppervlak aanbrengen en vervolgens laten inwerken. Op lakwerk is binnen enkele 
minuten exact te zien waar de metaaldeeltjes zich bevinden omdat deze paars kleuren. Gebruik een spons, clay pad of clay 
cloth om de werking te versnellen. Spoel daarna af met schoon water voordat het product opdroogt. Bij hardnekkige vervuiling 
kan de behandeling herhaald worden. Bij gebruik op velgen de Fallout Remover afspoelen voordat de paarse kleur in bruin 
verandert. Fallout Remover is een pH-neutraal product waardoor het in principe geen schade kan aanrichten aan lakken, 
velgen, wieldoppen, ramen, chroom- en metaalsoorten. Toch is het aanbevolen om altijd een kleine test te doen op het te 
behandelen oppervlak alvorens het product volledig in te zetten.  

Tips & Tricks:
Als je de lak van de auto wil kleien met Fallout Remover, 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 Fallout Remover minder goed aan de vliegroest en metaaldeeltjes kan hechten. Spray de hele 
auto in met Fallout Remover en klei de lak met een Claypad of kleiblokje. Spuit aansluitend de hele auto goed schoon. Gebruik 
Fallout Remover niet in de volle zon om te voorkomen dat het product te snel opdroogt.
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