
 

SE-Svenska 

Nasiol ZR53 Användningsområden 

Bilar, båtar, tåg, bussar, flygplan, motorcyklar, långtradare, lastbilar, samt andra fordon. Alla lackade 
målytor, strålkastare, ytor på plastdelar och fälgar.  

Använd inte produkten på kromytor, icke-lackade målade plastytor, glasytor, bilens interiörsytor, däck 
eller tätningar, under 3 månader gamla målytor eller målytor av dålig kvalitet.  
 
Nasiol ZR53 bruksanvisning för bilar 

Förbered ytan noggrant. Börja med en grundlig biltvätt. 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 ZR53 produktvideo från webbsidorna www.nasiol.fi eller 
www.nasiol.com. Försäkra dig om att ytan som ska behandlas har svalnat och är skyddad från direkt 
solljus. Använd nitril-gummihandskarna som medföljer förpackningen. Skaka ZR53 flaskan lätt några 
gånger och öppna korken. Fukta utbredningsdynan i bomull från flaskan ungefär 4–5 gånger. Bred ut lätt 
(du får inte trycka hårt) med dynan på en panel (sektor) i taget både vågrätt lodrätt tills fullständigt 
täckt. Samma dyna får användas på max. 2 sektorer. 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 

 
I produktförpackningen finns 2 mikrofiberdukar. Torka i runda rörelser med den första fiberdukten 
(ljusblå) genast då ytbehandlingen börjar bubbla. Torka till slut i lätta runda rörelser med den andra 
fiberdukten (mörkblå) tills inga dimmiga delar eller delar med för mycket av produkten är synliga. Före 
du använder fiberdukarna, vik dem 2 gånger i 8 delar och använd en del i taget. 
  
Annat att observera: 

• Låt ytbehandlingen stelna i 24 timmar skyddad från beröring, vatten och kemikalier.  

http://www.nasiol.fi/


• Fullständig stelningstid (9H stelning) 48 timmar. 
• Behandlingstid ungefär 60–90 minuter. 
• Beräknad hållbarhet av behandlingen ungefär 3 år. 
• ZR53 stelnad ytbehandling kan avlägsnas endast genom att slipa, som med maskinell polering. 
• Använda mikrofiberdukar kan inte användas igen på känsliga ytor, som lackerade bilars målytor.   

 

Uppskattad åtgång av produkten (ml – milliliter) före 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. 

 

 


