Οδηγίες συντήρησης & καθαρισμού οχήματος μετά την εφαρμογή
της προστασίας χρώματος Williams F1 Ceramic Coat
1. Πλύσιμο Οχήματος
Συνιστούμε να πλύνετε το όχημα σας μια με δύο φορές το μήνα με σαπούνι κατάλληλο
για οχήματα (προτείνουμε ειδικό σαμπουάν οχημάτων Williams F1 Car Wash
Concentrate ουδέτερου PH) και σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί μικροΐνας.
Ξεπλύνετε το όχημα με νερό πριν την εφαρμογή σαπουνιού.

2. Καθαρισμός περιττωμάτων πουλιών (κουτσουλιές)
Μουλιάστε ένα καθαρό πανί μικροΐνας και τοποθετείστε το στην εν λόγω επιφάνεια για
μερικά λεπτά για να μαλακώσει η κουτσουλιά. Μετά ξεπλύνετε το σημείο με νερό ή και
λίγο σαπούνι. Η κουτσουλιά θα έχει απομακρυνθεί επιτυχώς χωρίς καμιά φθορά στο
όχημα.
Σπάνια και σε κάποιες πολύ όξυνες κουτσουλιές, μπορεί να φαίνεται αχνά το περίγραμμα
της στην επιφάνεια του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την ειδική
κρέμα Williams F1 Car Polish ή μια λεπτή καθαριστική αλοιφή οχημάτων.

3. Ρετσίνι Δένδρων
Μουλιάστε ένα καθαρό πανί μικροΐνας και τοποθετείστε το στην εν λόγω επιφάνεια για
μερικά λεπτά για να μαλακώσει το ρετσίνι. Μετά ξεπλύνετε το σημείο με νερό η και λίγο
σαπούνι. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ειδικό καθαριστικό Williams F1
Preclean (μην κάνετε χρήση υπό ηλιακή ακτινοβολία ή ζεστές επιφάνειες) που θα σας
δώσει ο εφαρμοστής κατά την παραλαβή του οχήματος σας.

Προσοχή:
Κατά τον εξωτερικό καθαρισμό του οχήματος, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ βρώμικα πανιά ή
σφουγγάρια τύπου Scotch Brite. Δεν αφαιρούμε ποτέ ότι έχει κολλήσει στην επιφάνεια και
έχει ξεραθεί άμεσα με τρίψιμο. Αφαιρούμε τα περιττώματα πουλιών, ρετσίνια κλπ το
συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 21 ημέρες.
Για οποιαδήποτε απορία αποταθείτε στον εφαρμοστή σας.

Για τον σωστό καθαρισμό του οχήματος σας προτείνουμε τα ακόλουθα
προϊόντα περιποίησης οχημάτων Williams:
◊ Williams F1 Car Wash Concentrate
◊ Williams F1 Dry Wash
◊ Williams F1 Leather Cleaner & Conditioner
◊ Williams F1 Fabric Cleaner
◊ Williams F1 Air Freshener

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.apahellas.gr
ή τα Williams Centers of Excellence.

