
 

Bilt Hamber Hydra-Wax 

 

Hodně odolný tekutý karnaubský vosk Bilt Hamber Hydra-Wax 

Bilt Hamber Hydra-Wax je vynikající tekutý vosk pro konečnou ochranu vyleštěného laku. Vysoce 
kvalitní karnaubský vosk T1 se používá jako páteř k poskytnutí hloubkového a bohatého lesku. Pro 
dosažení dokonalého hladkého skleněného povrchu by lak měl být v bezvadném stavu. To lze snadno 
dosáhnout použitím Korrosolu a Auto-Clay. Tento výrobek nabízí dlouhou životnost, bude pokračovat 
v odpuzování vody ještě dlouho tam, kde běžné vosky už přestávají fungovat. Pro nejdelší trvanlivost 
vosku se doporučuje čištění laku pomocí čističe laku, před nanesením vosku. 

 

Neabrazivní a špínu odpuzující vosk Bilt Hamber Hydra-Wax 

Hydra-Wax je zvláště dobrou volbou pro ty, kdo vyžadují snadnou aplikaci a výbornou odpudivost vody. 
Hydra-Wax je se skvělý pro všechny ty, které detailing baví, mají ho jako koníček a rádi nanášejí vosk 
třeba jednou týdně. Pro ty je tento produkt přímo ideální. Součástí balení je také 1 aplikátor Bilt 
Hamber a mikrovlákná utěrka Bilt Hamber. 

 

Vlastnosti vosku Bilt Hamber Hydra-Wax 

• Kvalitní, lehce použitelná ochrana laku 
• Neobsahuje abraziva 
• Překonává ve výdrži i dražší tuhé vosky 
• 50 % karnaubského vosku více než v tuhých produktech 
• Odolnost proti saponátům 
• Baleno v hliníkové lahvi 

 

Návod k použití vosku Bilt Hamber Hydra-Wax 

Důkladně omyjte vozidlo vodou s autošamponem, používejte pouze šampony bez soli. Nepoužívejte 
šampony s voskem nebo sealantem. Vysušte auto sušícím ručníkem. Vosk Bilt Hamber Hydra-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. 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. 


