
 

Bilt Hamber Double Speed-Wax 

 

Velmi odolný karnaubský vosk Bilt Hamber Double Speed-Wax 

Pomocí karnaubského vosku Bilt Hamber Double Speed-Wax dosáhnete hlubokého lesku, perfektní 
vodoodpudivosti a dodáte odolnost laku proti agresivním čisticím prostředkům. Double Speed-Wax 
poskytuje ekonomickou a nadstandardní alternativu k nákladným pastovým voskům, které se ale výdrží 
nedají srovnat. Double Speed-Wax zvítězil v testu „Nejlepší autovosk 2015“ v anglickém magazínu Auto 
Express v dubnu 2015, kde soutěžil proti 19 vysoce hodnoceným voskům, některé s cenou až k 7000 
Kč. Součástí balení je mikrovlákná utěrka Bilt Hamber a aplikátor. 

 

Jak správně používat vosk Bilt Hamber Double Speed-Wax 

Důkladně omyjte vozidlo vodou s autošamponem, používejte pouze šampony bez soli. Nepoužívejte 
šampony s voskem nebo sealantem. Vysušte auto sušícím ručníkem. Bilt Hamber Double Speed Wax 
není abrazivní leštěnka, pokud je lak vybledlý, drsný nebo nebyl po dlouhou dobu leštěn, bude před 
aplikací nutné použít čistící a leštící přípravky nebo Clay. Namočte dodávaný aplikátor pod tekoucí 
vodu. Vymáchejte aplikátor – měl by se zachovat vlhký. 

Aplikátorem naberte velmi malé množství vosku a aplikujte na vozidlo tak, aby se aplikátor pohyboval 
rovnoměrně – vlhkost zadržená v aplikátoru bude mazat povrch a bude tak zaručena velmi malá 
spotřeba vosku. Neměli byste vidět kapičky vody, když aplikujete vosk, pokud tomu tak je, pak je 
aplikátor příliš vlhký. Aplikujte opatrně pomocí aplikátoru v kruhovém pohybu. Pracujte vždy ve stínu 
a voskujte pouze tehdy, pokud je karoserie chladná. 

Pokud je lak ve špatném stavu, použijte větší množství a zvyšte aplikační tlak s použitím menších 
kruhových pohybů, čímž se vyplní porézní povrch a zlepší se lesk. U těchto míst je dobré mít lak nebo 
poškození vždy dobře vyčištěné. Ujistěte se, že aplikátor zůstává během aplikace čistý – v případě 
potřeby jej umyjte šamponem pro vozidlo, důkladně ho opláchněte a vymačkejte, dokud nebude vlhký, 
než budete pokračovat. Při aplikaci na kovy není nutné zvlhčovat. Po 5-10 minutách můžete vosk setřít 
mikrovláknou utěrkou. 


