WASADVIES
AUTOBELETTERING

Geachte bestuurder van deze auto,
Indien uw auto bij ons is voorzien van belettering en/of stickers, vindt u dit informatieblad terug in uw auto.
Tevens is dit informatieblad te downloaden op onze website www.stickers-and-more.nl onder het kopje
‘Plakbeschrijving’.
Zolang uw auto is voorzien van belettering en/of stickers, adviseren wij u dit blad te bewaren in bijv. uw
dashboardkastje.
Deze auto is voorzien van een nieuwe, professionele belettering en/of sticker(s).
Hieraan is de grootst mogelijke zorg besteed.
Wanneer het juiste onderhoud wordt toegepast, zal de belettering en/of sticker(s) jarenlang goed blijven.

Wasadvies voor de eerste twee weken
De gebruikte materialen vergen een hechtingstijd van minimaal 72 uur.
Handmatig reinigen en het in de was zetten van uw auto is na 72 uur toegestaan.
Behandeling met een hogedrukreiniger of behandeling in een wasstraat is mogelijk na twee weken.

Wasadvies
 Spoel de auto eerst af met water.
 Was daarna de auto met warm water en een schoonmaakmiddel, maak daarbij gebruik van een zachte borstel
of een spons.
 Spoel de auto tenslotte weer af met water.
 Het materiaal is bestand tegen een hogedrukreiniger, zolang de spuitafstand minimaal 40 cm is, de druk niet
hoger dan 60 bar is en de temperatuur niet boven de 70°C komt. Maar geadviseerd wordt om alleen de auto
met de hogedrukreiniger in aanraking te laten komen en de randen en oppervlakten van de belettering en/of
sticker(s) zoveel mogelijk te vermijden.
 Het materiaal is bestand tegen een wasstraatbehandeling, zolang er géén gebruik wordt gemaakt van sterk
schurende middelen of stoffen waar oplosmiddelen in zijn verwerkt. Vraag daarom een medewerker van de
wasstraat altijd (bij elke nieuwe wasbeurt) om de nodige informatie. Wasstraten kunnen tussentijds namelijk
wisselen van middelen en wasmethodes.

Let op:
Wanneer het materiaal in de buurt van de tankopening is aangebracht, dient er bij het tanken te worden
voorkomen dat er op het materiaal gemorst wordt met brandstof. Op termijn zal dit het materiaal onherstelbaar
beschadigen.

Veel plezier met uw rijdend visitekaartje!
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