
BritemaxBritemaxBritemaxBritemax
IGNEOUSIGNEOUSIGNEOUSIGNEOUS QUARTZQUARTZQUARTZQUARTZ CERAMICCERAMICCERAMICCERAMIC COATINGCOATINGCOATINGCOATING INSTRUKSJONERINSTRUKSJONERINSTRUKSJONERINSTRUKSJONER

Grunnarbeidet er viktigst for å oppnå et perfekt sluttresultat. Begynn med forvask, vi anbefaler å
bruke Britemax Grime Out som er en av markedets beste alkaliske avfettinger.
En falloutremover må til for å fjerne piggrust og industrielt nedfall fra lakken, vi anbefaler
Autoglaze Purple Core. For å fjerne asfalt, tjære og eventuelt salt fra lakken må du bruke en
kaldavfetting, vi anbefaler selvfølgelig Autoglaze Ultra. I mange tilfeller så må også bilen clayes,
enten med claybar eller clayklut, dette for å fjerne skitt som sitter dypt i lakken.
Nå er lakken klar for poleringsmaskinen, er lakken sliten og har mange riper må den rubbes først.
Etter at lakken er rubbet er det klart for høyglans polering, da blir dybde og glans fremhevet. Vi
anbefaler Britemax, 3D eller Rupes sine poleringsmidler til dette formålet. For virkelig langvarig
glans og holdbarhet på coatingen bør du bruke Britemax Virtue, som er en SiO2 High Gloss
primer bergnet for bruk under coatinger.

Før man begynner med å påføre coating må lakken wipes ned etter polering med panel wipe eller
silikonfjerner, for å fjerne polishrester, slipemidler fra polshen og eventuelle oljer. ((((VedVedVedVed brukbrukbrukbruk avavavav
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Jobb innendørs i temperaturer mellom 10- 22 grader, det vil gi best vedheft og gi deg best
sluttresultat. Lys er ekstremt viktig når man påfører og buffer, sørg for å ha nok lys både ovenfra
og nedenfra.

Britemax coatinger bør påføres med medfølgende suede klut og påførings blokk. Bruk nitril
hansker når du jobber. Påfør coatingen i dråper på kluten fra den ene siden til den andre, noen få
er nok til og begynne med. Klapp kluten litt på panelet for å spre produktet før du starter å påføre.
Sett på lokket så ikke coatingen starter herdeprosessen i flaska.
Jobb ikke på større områder enn 1x1 meter, avslutt gjerne i naturlige knekker og skjøter på store
paneler. Bruk linjære bevegelser på kryss og tvers. Påfør mer produkt ved behov. La coatingen
flashe fra 1 til 4 minutter, hvor lenge den skal flashe avhenger av temperaturen i omgivelsene. Jo
kaldere jo lengre skal den flashe. Buff når coatingen føles "litt" seig. Ikke bruk stor makt når du
buffer, microriper kan lett oppstå som følge av det. Gjenta denne prosessen rundt om på bilen til
du har dekket alle lakkerte paneler. På en normal størrelse bil (f.eks en VW Passat) vil det gå med
ca 10 microfiber kluter. Vi har klutene du trenger til dette formålet. 5 stk til grovbuffing og 5 stk
til finbuffing. Klutene bør kastes etter bruk.

For de som ønsker 2 lag med coating, kan lag nr 2 påbegynnes etter ca 1,5 timer om bilen står i ca
20 grader Celsius. Står den kaldere bør det ventes lengre før lag 2 påbegynnes.

Britemax Igneous herder i romtemperatur på 24 timer eller den kan IR herdes.
Bilen må ikke bli våt i løpet av denne tiden! Vi anbefaler at du påfører Britemax Remax etter en
time eller to slik at coatingen fullherder under Remax. Full herdetid oppnås etter 2-3 uker, unngå
derfor å vaske bilen om du bruker den i denne perioden.

En åpen flaske med Britemax Igneous bør brukes opp innen 6 mnd.

Ukentlig vedlikehold for denne coatingen bør bestå av forvask med Grime Out, håndvask med
Pure Max (såpe) og 3DWashpad (Gold nugget). Forvasken bør suppleres med Autoglaze Ultra
ved behov. Bruk Remax minimum 4 ganger i året eller så ofte du vil for å nyte godt av Igneous i
mange år fremover.
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