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Jó két éve már, hogy
az autóápolás terén
iS a ,,nano" lett a Varázssző. A csábítás
mint régen: fényezésvédelem, extra fény,
vízlepergető hatás.
Egy újabb,igazi nyári
változatot próbáltunk.
e

menjünk bele a dolgok
kemiájába, mert a lényeg
nem is az elmélet. hanem a

gyakorlat. Magyarán, hogy a szó-

ban forgó anyagot a fényezésre
jullat\a valóban széppéteszi-e az
autót, könnyúvé az autómosást, és
persze, hogy mindez meddig tart,
Mindenesetre már az elején érdemes megjegyezni, hogy bármifóle
drága ápoiószert viszünk is lel a karosszériára, utána órdemes kerülni
a gépi mosókat. Ugyanis azok erós
keféi bizony lecsutakolják a waxok
javát is, s ha nem is elsóre, de másodika elmúlik a hatás.

Az

óv elején autómra leltettük

a kerámiabevonatot, amell,től

va-

lóban látvanyos lett a kocsi megje-

A spéci szel adagolása. A menynyiség az autó méretétől is íügg

lenése. Az

EZ Wash fónöke, Zsolt
kiemelte, hogy kerüljem a gépi

A kellékek: a szer és a nagynyomású mosóra illesztendő szóróíej

mosót a bevonattal. persze ettól
rögtön megszólalt a kisördög, hogy
ugyan miért, milyen lesz, ha gépivel mosom a kocsit? A kíváncsiság
dolgozott, így behajtottam egy gépi
mosóba és a végeredmény tényleg
1ehangoló volt. A kasztnin tisztán
iátszottak a kelék rajzolta körök,
kérhárom kézi mosás után túnt el

a jelenség, tehát tényleg ne vigyék

a kényeztetett autókat kefés gépibe, mert a waxoka költött pénz Mint

a csaioknak a kondicionáló sampon, létezik rétegíelúiítómosószet

kirepül az ablakon.

EzT lRTUK AZ AUTOAPOLASROL
Örömmel közölhetjük,

hogy a Könnyűipari

Gép-

gyártó Vállalat az elmúlt évben kezdte meg érmebedobós porszívókészülék kifejlesztését.
A prototípus már elkészült, és az l. negyedévben
a fejlesztés beíejeződik. A O-sorozatgyártás a lll.
negyedévben kezdődik meg, és 1981-ben indítjuk
a szériagyártást. Készülékünk 1 darab 2200 W-Os
turbinával működik, teljesítménye 300 m]/ó légmennyisóg és 25olo-os vákuum. A készülék érmebedobó szerkezettel van telszerelve, és 3-15 perc
működési időtartama tetszés szerint beállítható.
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