
 

 

Nasiol MetalCoat F2 BRUKSANVISNING 

 

Nasiol MetalCoat F2 användningsområden 

Bilar, tåg, bussar, flygplan, motorcyklar, långtradare och lastbilar, samt andra fordon. Bilens yttre 

ytor, fälgar, motorutrymmets plastdelar, metallytor och framlampornars kupor. Elastiska ytor som 

gummi måste ovillkorligen undvikas. Ytbehandlingen spricker på elastiska ytor! Använd inte 

produkten på glas- och spegelytor (Nasiol GlasShield), kromytor, färska målytor eller målytor av 

dålig kvalitet.  

Nasiol MetalCoat F2 bruksanvisning för bilar 

Det rekommenderas att tvätta bilen noggrant. Utför efter detta en lerbehandling på bilen, som avlägsnar 

feta smutspartiklar. Polera bilen maskinellt och tvätta en gång till. Rengör ytan med Nasiol Clean för att ta 

bort de sista smuts- och dammresterna. Torka bilen väl och avlägsna fukt från fogarna med tryckluft.  

Före du använder produkten, titta på Nasiol MetalCoat produktvideo från webbsidan 

www.nasiol.fi. Utför behandlingen i ett slutet utrymme skyddat från direkt solljus och regn. 

Behandlingsutrymmets temperatur ska vara 5–25°C. Om temperaturen är över 30 °C eller om den 

relativa luftfuktigheten är över %50, bred ut produkten i 50x50 cm stora sektorer. Ifall en delvis 

stelnad ytbehandling kommer i kontakt med vatten, måste ytbehandlingen tas bort med maskinell 

polering och behandlas igen. 

Behandlingens ordningsföljd (varje segment ca 1m2): 

• Tak 1 och 2 sektorer 

• Motorhuv 3 och 4 sektorer 

• Dörrar 5, 6, 7, 8 sektorer 

• Bakre del 9 och 10 sektorer 

 

Spreja produkten jämt på sektorns område. Torka omedelbart med en fiberdukt i lätta runda 

rörelser tills du får ett fullständigt lager, och inga dimmiga områden eller områden med för mycket 

av produkten kan ses.  Före du använder fiberdukarna, vik dem 2 gånger i 8 delar och använd en 

del i taget.  

 

http://www.nasiol.fi/


Annat att observera: 

• Låt ytbehandlingen stelna i 12 timmar skyddad från beröring, vatten och kemikalier. 

• Fullständig stelningstid (7H hårdhet) 24 timmar. 

• Behandlingstid ca 30 minuter. 

• Ytbehandlingens beräknade hållbarhet ungefär 1 år. 

• En andra behandling kan göras 2 timmar efter den första behandlingen, men det är inte 

nödvändigt. Fler än 2 behandlingar kan resultera i att ytbehandlingen spricker. Använda 

mikrofiberdukar kan inte användas igen på känsliga ytor, som lackerade bilars målytor.  

 

Uppskattad åtgång av produkten (ml – milliliter) för bilar: 

• Små bilar (A-B klasser) – 30–35 ml. 

• Medelstora bilar (C-D klasser) – 35–40 ml. 

• Stora bilar (E och SUV klasser) – 40–50 ml. 

 

 


