
FI  Käyttöohje tuotteelle Hendlex FS60

Levitysohje

1.  Pinnan valmistelu. Pese huolella kaikki lika pois autosta. Tee myös raudan- ja pienpoisto. Jos auto on 

vahattu, suosittelemme vahan poistoon HENDLEX Wax Removeria. Se poistaa tehokkaasti ja helposti 

vanhan vahan. Pintaan ei saa jäädä vaha- eikä pesuainejäämiä esim. shampoota tai liuotinta. On 
suositeltavaa kiillottaa auto, jotta saat paremman lopputuloksen ja tuote kestää pitempään. Pinnan pitää 

olle täysin kuiva ennen aloittamista. Ole huolellinen ettei vettä ole jäänyt mihinkään rakoon. Esim. peilit ja 

listat keräävät paljon vettä. Paineilmalla saa helposti poistettua vaikeistakin paikoista veden. On 

suositeltavaa käyttää ennen pinnoitteen levittämistä HENDLEX Paint Prepare ainetta, jolla poistat irtopölyn 

ja rasvajäämät pinnasta.

2.  Pinnoitteen levittäminen. Älä levitä suorassa auringonvalossa. Lämpötila vähintään +5C ja maksimi 

+25C. Käytä pakkauksessa tulevia nitriilikäsineitä suojaamaan kätesi. Pidä levitintä kovasta osasta kiinni ja 

kiinnitä mukana tullut kangaspala. Avaa pullo ja kostuta kangaspalaa muutamilla tipoilla. 

Levitä pieni alue kerrallaan (max 80cm x 80cm) suositus on että aloitat pienemmästä alueesta. Ole 

huolellinen, ettei jää kohtaa, johon ei ainetta ole levitetty. Levitä ensin pystysuunnassa ja sen jälkeen sama 

alue vaakasuunnassa, silloin koko alue on varmasti tehty. Pinta tulee kiillottaa 60 sekunnin kuluessa 

levityksen aloituksesta. Jos lämpötila on korkea ja ilma on kuiva, kiillota pinta nopemmin. Käytä kahta 

liinaa, ensimmäisellä peruspyyhintä ja toisella ”kuivalla” liinalla kiillotat paremmin. Näin saat parhaimman 

lopputuloksen. Tee intervalleissa, 20sek levitys, 15sek kuivuminen, 25sek pyyhintä. Ole rauhallinen ja 

huolellinen pyyhinnässä. Pyyhi kuivaliinalla aina isompi alue kuin mitä levitit, jotta varmistat että yli mennyt 

aine pyyhitään myös. Mitä rauhallisemmin teet etkä ahnehdi levitysmäärää, sitä vähemmän on pyyhintä 

virheitä.

Jos ilman lämpötila on korkea (+20c), niin levitä pienempi alue kerrallaan. Tuote kuivuu nopeammin 

lämpimässä ja kuivassa tilassa. Suosittelemme tekemään ensin aina pieni alue kerrallaan.

Jos pinta joutuu kosketukseen veden kanssa, niin kuivaa kohta kunnolla, tarvittaessa poista aine pinnalta 

HENDLEX Nano Scrubilla tai kiillotustahnalla, putsaa Hendlex Paint Preparella ja levitä aine uudelleen. Kun 

kohde on kokonaan käsitelty, niin kiillota liinalla vielä kerran kaikki uudelleen. Jos löytyy kohtia joista 

kuivunut aine ei lähde liinalla kiillottamalla, niin käytä HENDLEX Nano Scrubia tai kiilloitustahnaa ja putsaa 

sen jälkeen alue Paint Preparella. Puhdistettu alue pitää pinnoittaa uudelleen.

3. Toinen kerros levitetään vastaavalla tavalla noin 25-30 minuutin kuluttua ensimmäisestä

levityksestä.
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HUOM: Levityksen jälkeen kuivumislämpötila on suositeltu olemaan yli 18c ja noin 24 tuntia. +22c 

kuivumisaika on 12h. IR-lampuilla voidaan kuivumista nopeuttaa, 2h +20c ja sen jälkeen 1h lamppujen 

alla. On myös estettävä veden pääsy pinnoitteeseen. Riippuen lämpötilasta pinnoite on kokonaan 

kuivunut 48-72 tunnin kuluttua. Ensimmäinen pesu voidaan tehdä viikon kuluttua aikaisintaan. Ihoa on 

suojeltava aineen kosketukselta. 

Varmista, että olet riittävän suojattu asentaessa, iho, silmät ja mahdollisesti hengitys. Vastuu on 

asentajalla omasta suojauksen riittävyydestä. Varmista riittävä ilmanvaihto. Emme suosittele yli 27 

celsius asteen lämpötilassa työskentelyä. Tällöin pinnoite kuivuu todella nopeasti ja virheiden 

mahdollisuus nousee. Jatkopesuihin Ei suositella vahapohjaisia aineita, koska pinta menee tukkoon. 

Hiilivetypohjaisilla liuottimilla pinnan avaus tarvittaessa.

HUOM! Käsittelyaika: max 60sek Riippuen lämpötilasta!
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