Rain - X ® Deep Cleaning Windshield
Met de Rain - X ® Deep Cleaning Windshield kit reinigt u uw voorruit met behulp van Claybar
technologie . De Rain - X ® claybar en de Rain - X ® glasreiniging gel stellen u in staat om
eenvoudig vuil, boomhars , insecten en water vlekken te verwijderen tot in het diepst van de
poriën! De Rain - X ® Deep Cleaning Windshield kit bevat ook een bonus flesje Rain- X ®
original! Behandeling met Rain- X ® original verbetert drastisch het zicht tijdens nat weer of
het rijden tijdens regen, ijzel en sneeuw .
Inhoud:
• 1 Rain - X ® claybar ( 50 g )
• 1 Rain - X ® Glass reiniging gel ( 59 ml )
• 1 Bonus Rain- X ® Original Glasbehandeling ( 59 ml )
Productkenmerken
• Reinigt grondig en diep uw voorruit met behulp van Rain - X ® claybar technologie
• De Rain - X ® glasreinigings gel stelt u in staat om eenvoudig vuil, boomhars , insecten en
water vlekken te verwijderen tot in het diepst van de poriën.
• Rain- X ® original verbetert drastisch het zicht tijdens nat weer of het rijden tijdens regen,
ijzel en sneeuw
• Veilig te gebruiken op getinte ramen
Gebruiksinstructies
• Stap 1 : Voor het beste resultaat , was of spoel de voorruit om los stof en/of vuil te
verwijderen .
• Stap 2: Haal de claybar uit de verpakking en besprenkel een royale hoeveelheid van RainX ® Deep Cleaning gel op de claybar of direct op de voorruit . Om een gemiddelde voorruit
schoon te maken zal ongeveer de helft van de fles van de Rain - X ® Deep Cleaning gel
nodig zijn .
• Stap 3 : Wrijf de claybar in 5-6 passages over de voorruit of totdat alle ruwheid is
verwijderd. Controleer de staat van de claybar op vuil voordat u aan een volgende sectie
begint. Verwijder eventueel vuil en breng de claybar weer in vorm. Gebruik zo veel Rain - X
® Deep Cleaning gel als nodig is om een soepele reiniging te bewerkstelligen.
Opmerking : Zorg ervoor dat u de claybar niet op de grond laat vallen en gooi de claybar
weg als dit toch gebeurt .
• Stap 4 : Verwijder alle resten van de voorruit met een schone microvezel of katoenen doek
. Het is geen probleem als u residu of strepen blijft zien, deze worden tijdens de volgende
stap verwijderd.
• Stap 5 : Sluit af met de Rain -X ® Original Glass Treatment. Sprenkel deze direct op een
schone microvezel of katoenen doek en breng deze aan met een stevige , ronde en
overlappende bewegingen . Laat de Rain -X ® Original Glass Treatment drogen tot er een
lichte waas verschijnt . Verwijder deze waas met een schone microvezel of katoenen doek .

