
 

 

Anbefalt vedlikehold til MP Coating 
 

Forvask 
 

Forvask 1: her bruker vi alkalisk avfetting for å løse opp smuss og skitt, enten Blankbil Powerwash 

X-Trem for de som har skumkanon eller Britemax Grime Out/3D Orange Degreaser blandet ut på 

triggerflaske. Påføres hele bilen. Spyl av 3-5 minuter. 
 

Forvask 2: her bruker vi kaldavfetting i form av Blankbil X-Trem eller Ultra NXT, brukes om 

vinter og ved behov resten av året. For å fjerne salt og tjære/asfalt. Påføres normalt fra under 

vindu og ned, men ved behov kan det brukes på hele bilen. (Kan toppes etter 3-4 minutter med 

Powerwash X-Trem eller Grime Out/3D Orange Degreaser for å hindre uttørking og forlenge 

virketid på kaldavfettingen.) Spyl av etter 3-5 minutter. 
 

Forvask 3: 1-2 ganger i året eller ved behov anbefaler vi å bruke Purple Core eller Iron Max.  

Begge disse produktene er pH nøytrale jernpartikkelfjernere, denne trekker ut piggrust og 

industrielt nedfall fra lakken. Påføres fra under vindu og ned, men kan ved behov brukes på tak 

osv. 
 

Felgvask: vår erfaring er at felger blir ofte mer “møkkete” enn resten av bilen, bruk de tre 

trinnene over, men om det er behov for mer kjemi for å løsne skitt og smuss anbefaler vi 3D Grand 

Slam, en sterk alkalisk avfetting. Spyl av etter 3-5 minutter. Bruk gjerne egnet felgbørste til 

slutt og spyl av igjen. I ekstreme tilfeller er man nødt til å bruke et syreholdig produkt, kontakt oss 

for ytterligere informasjon. 
 

Disse produktene skal ikke brukes på varme flater eller i sollys. Ikke 

la de tørke inn. 
 

Vask 
 

Til håndvask anbefaler vi bøtte med rist. Britemax Pure MAX eller 3D Pink Car Soap brukes 

selvfølgelig som såpe i bøtta og Wash pad/Gold Nugget til å vaske med. Vask ovenfra og ned, husk 

at vaskeredskap til lakk ikke har noe på felger å gjøre. 
 

Vedlikehold 
 

Max Protect Silk Coat brukes til vedlikehold av MP coatinger, kan brukes på våt eller tørre flater. 

Silk Coat er en hydrofobisk top up og kan brukes så ofte man vil til å vedlikeholde alle utvendige 

flater på bilen. Det anbefales at den blir brukt minst 2-4 ganger i året. 
 

Problemer man kan støte på 
 

Etter en vinter med mye salt kan det være vondt å få coatingen skikkelig ren igjen, beeding og sheeting kan 

være på et minimum selv etter å ha fulgt anbefalt vedlikehold. Etter å ha fulgt våre anbefalinger for forvask 

og vask, men coatingen virker slapp eller død har vi et produkt som heter Blankbil Anti, dette er en 

kaldavfetting med utrolig glid og vil ikke ripe om du gjør som anbefalt, denne brukes helt til slutt etter forvask 

og vask på våt/fuktig bil, den påføres manuelt med svamp. Bruk linjære bevegelser. For å fjerne Anti må det 

påføres et av produktene i Forvask 1 og spyles av med vann. Vann alene fjerner ikke Anti. 

 

Om man har inngrodd bremsestøv på felger eller har mye piggrust anbefaler vi Autoglaze Purple Core Tixo, en 

krafig jernpatikkelfjerner som kun bør brukes ved særskilte behov. 

 

Følg våre anbefalinger og les deg opp om produktene på våre nettsider og på etiketten til hvert enkelt produkt. 
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