
Max Protect UNC v2 
 

 
Ultimate Nano Coat v2 

 

Instruksjoner og tips. 
 

For å oppnå best mulig sluttresultat bør lakken maskinpoleres, vi anbefaler at du bruker polisher og 

poleringsputer som selges av Blankbil AS. Våre poleringsmidler er testet og godkjent av oss, vi er trygge i 

våre anbefalinger av disse. Det anbefales å bruke Max Protect applicator sponge ved påføring av alle MP 

coatinger, ofte bruker man 1 - 2 stk pr påføring når man bruker v2. 
 

Viktig:  

Godt lys er veldig viktig, både i form av vegg -og takbelysning, samt en lykt til å se etter 

produktrester og highspots. 

Dessuten er god ventilasjon og hensiktsmessige verneutstyr (hansker, briller, maske) anbefalt.  
 

Alle flater som skal påføres coating må wipes ned med silikonfjerner eller lignende, vi selger Monopol 

silikonfjerner. 
 

UNC v2 er en topcoat og vi anbefaler at UNC v1 brukes som base på lakk, men UNC v2 kan også brukes 

alene. V i anbefaler 12-36 timer mellom v1 og v2. V2 er enklest å påføre i temperaturer fra 20 grader og 

ned til 5 grader. Den er også lettere å jobbe med om v1 er brukt først.  

 

UNC-v2 påføring:  

 
UNC-v2 binder seg raskt til overflaten, vi anbefaler at det påføres coating på et panel for så og 

buffe av før man fortsetter på neste panel. 
 

1. Åpne flasken og fukt applicator, hele svampen skal være dekket med coating, men svampen skal ikke 

være gjennomvåt, da er det brukt for mye produkt. 

 

2. Legg svampen på overflaten og klapp den litt på samme sted slik at coatingen trekker ut i hele svampen, 

påfør coatingen med korte og linjære bevegelser. Ikke sirkulære bevegelser. Påfør til det aktuelle området 

er dekket.  

 

3. Når ett panel er dekket (tak, panser, dør), fjern coatingen umiddelbart med en ny mikrofiberklut / 

håndkle.  
 

4. For mindre paneler som spoiler og andre små områder anbefaler vi å vente mellom 30 til 60 sekunder  

før coatingen buffes av. 



 

5. Ha alltid nok microfiber tilgjenglig og bytt side ofte når man jobber, microfiber blir fort mettet med 

produktrester. 

 

Tips:  

 

1. Bruk alltid nye microfiber håndklær / kluter. 

2. Applikator svamp kan ikke brukes om igjen - bruk alltid ny.  

3. Husk å ikke blande microfiber håndklær mellom ulike coatinger (v1 & v2, etc.)  

4. Vi anbefaler å påføre v2 i under 20 grader, er temperaturen høyere anbefaler vi å kjøle 

ned flasken til mellom 10-15 grader eller være 2 som jobber. Faller valget på 2 mann gjør 

man som følger, 1 påfører og en buffer, ett og ett panel. 

5. Bruk Silk Coat! 

6. Herdetid i romtemperatur er 6-8 timer ved 20 grader. Herder fortere ved høyere 

temperatur og ved bruk av IR lampe. 

7. Coatingen trenger 6-8 timer for å binde seg til lakken, de første 2-3 ukene anbefaler vi å 

kun spyle med vann da coatingen bruker så lang tid på å fullherde. Etter 2-3 uker kan og 

bør man bruke både alkalisk- og kaldavfetting som forvask før håndvask. 

8. Se også eget skriv for generelle tips og triks. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


