
 

 

 

Su İtici Cam Kaplama  
( Uygulama Kılavuzu ) 

Temizlik : 
Kaplama uygulaması yapılacak olan araç camı Bio Power Cleaner ile böcek ve yol kirlilikleri gibi görünen 
kaba kirliliklerden arındırılmalıdır. Bundan sonra temizleme sütü kuvvetlice çalkalandıktan sonra kağıt havlu 
ile camın tüm yüzeyine uygulanır ve kuvvetlice ovalanır. Yeni uygulamada oluşan temizleme filmi hasar 
görmemeli. Eğer böyle bir durum varsa temizleyici bu vaks kalıntılarından sorumludur. Kuvvetlice 
ovalanarak sürülen temizlik sütü tamamen kurumaya bırakılmalıdır. Sonrasında kurumuş olan bu 
temizleyici kuru bir bez ile yüzeyden iyice uzaklaştırılmalıdır. Lastik yüzey ve cilaya bulaşan temizleyici 
kaplama işleminden sonra duru su ile kolayca temizlenir. Temizleme işleminden sonra yüzeye 
parmaklarınızla dokunmayınız.  
Uygulama Adımı  
1. Karışım şişesi K1(bileşen no.1) kapağını açın ve tüm içeriğini şişe K2(bileşen 2) içine doldurun. Karışım 
şişesini sonra iyice kapayın.  
2. Karışım şişesini kullanmadan önce yaklaşık 2 dakika boyunca kuvvetlice çalkalayınız.   
3. Karışım şişesinin kapak ucunu kesin ve araç cam yüzeyinin üst kenarından başlamak üzere kutu 
içerisindeki bez ile yüzeye eşit olarak dağıtın ve uygulayın. Araç camının önce yarım yüzeyini sonra kalan 
yarım yüzeyini kaplayın.  
4 . Yaklaşık 1 dakika sonra bir bez ile yüzeyde iz kalmayana kadar polisaj işlemi yapın. Sert izler kaplama 
bezi ile tekrar ovalanır ve yayılır. Kaplama işleminden sonra yüzey 2 saat boyunca mekanik veya kimyasal 
olarak temizlenmez.  
 
Uyarılar : Bu ürün iki bileşenden oluşan bir üründür. Her bir bileşen minimum 1 yıl raf ömürlüdür. 
Karıştırılmış bileşenler sadece 24 saat kullanılabilir. Bu ürünle yapılan kaplama uzun ömürlüdür. Uygulama 
herhangi bir başka uygulama gerekmeksizin tekrar yukarıda anlatıldığı şekilde yapılabilir. Araç Ön Camı 
Uygulamaları İçin Özel Bilgi :Aracın cam suyu içindeki fazla konsantreler ve buz çözücüler cam yüzeyinde 
izler oluşturabilir. Bu nedenle doz aşımı uygulamayın. Önerimiz Bluechem Cam Suyu Donma Önleyici ve Yaz 
Cam Suyu kullanmanızdır. Aşınmış cam silecek lastikleri de cam yüzeyinde iz oluşturabilir. Bu durumda 
lütfen cam silecek lastiklerini değiştiriniz.  
 
Önemli  : Uygulama normal hava sıcaklığı ve nem şartlarında yapılmalıdır. Temizlenen yüzeydeki her kir izi 
veya iyi kurumama kaplama işleminin tam olarak gerçekleşmesini engeller. Uygulama -15  C ile +25 C 
yapılmalıdır. Aracın garajda veya gölgede serinlemesinin sağlaması önerilir. Bu ürün araçların ön ve yan 
camları , aynalar , farlar , cam duşakabinler, kış bahçeleri , çatı pencereleri gibi yüzeylerde uygulanır. 
Güvenlik Bilgileri :K1 bileşeni :Kolay parlayıcıdır. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kutular sıkıca kapatılmış 
olmalıdır. Ateşten uzak saklanmalıdır. –Sigara içmeyin. Yutulması durumunda acilen doktora başvurmalı 
ürün ambalajı veya etiket gösterilmelidir. Tehlike oluşturan bileşen: Etanol. K2 Bileşeni :Kolay parlayıcıdır. 
Gözleri tahriş eder. Buharı uyuşukluk ve sersemlik oluşturur. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kutular sıkıca 
kapatılmış olmalıdır. Ateşten uzak saklanmalıdır. –Sigara içmeyin. Yutulması durumunda acilen doktora 
başvurmalı ürün ambalajı veya etiket gösterilmelidir. Tehlike oluşturan bileşen: 2-Propanol. 
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