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Felnit is mostunk
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/\ könnyufem ielnik tisztitása
/-ikülön ügy a sokszor bonyo-

§e,

lult küllók, a szépen látszódó, de
nehezen tisztítható belsó perem
és a ragaszkodó fékpor okán. Autótulajdonos és mosószakember
egyaránt a könnyebb ulat keresi a
keréktárcsa-tisztítás kapcsán, hogy

Alapos mosás,hőuízzel. A műveletsort ne a virágoskertben végezzük

A

réktárcsa-tisztitót fújt a felnikre,
amely a fenyezés pólusaiból is kiszedi a ráégett mocskot, Közben
elmesélte, hogy ezek meglehetósen agresszív kémiai vegyszerek,

kerámiabevonatot mindezek

ellenére nem sikerült lepusztítanom a kocsiról, tényleg könnyebben tisztítható, és esóben, autópályán alig ke1l ablaktöIlőt használni,
az esó kis cseppekké ál1 össze, és
áíIátható mand a vizes üveg. De
ez nefi1 jelenti azt, hogy ne keressünk újabb autókényeztetó lehetőségeket, és hogy tovább javítsuk a
kocsi megjelenésének színvonalát.

Habpuskából dőI
a speciális anyag
Minthogy a kocsi többször

járt
szervizben, ái]t fé]reálLitva, itt-ott
maszatos-olajos lett. rálért egy alapos takarítás. Így kapóla jött másik
mosó zsenink, Gluri hít,ása, aki a
Greenwash szárazmosással debütált nálunk, de sok minden trükköt

Felnitisztító íúiása a kerékre
ig fent hagyni, bő vizzel kel1 1eöb-

érdemes vigyáznl,, mert van olyan,
amely a féktárcsára jutva mélykor-

líteni, A tisztítás végéna gumikat
is kezelte múanyagápolóva1, mert
a nyári erós UV-sugárzást nem
csak a bórünk, de az autógumik is
nehezen viselik. es gyorsitott öre

róziőt okoz| Nem szabad túl soká-

gedésse1 reagálnak.

Víaelenítésóvatos töröl getéssel
Nagyonjó1 nézett ki, a habágyu
vastag sugárban fröcsköltelőtte a

cuccot a kocsira, ami olyan lett,

mint a kisgyerekek kobakja hajmosáskor. A habbal nem kellett semmit tenni, egyszef csak elkezdett
összeesni és lefolyni a kocsiról.
bemutatott a szónl,egbe ragadt Várakozás után kapott az altó még
rágó kiszedésétó1 az üvegre égett egy adagot, majd némi szünet, és
matrica leoperelásáig.,,Gyere e1, bó vizes mosás. Ekkor újra megtörúj anyagot szeleztem. nagyon szép ténik, amit várunk, a viz kis golyólesz a kocsid" - mondta. és én cseppecskékbe ugrik össze, és ahol
mentem. Természeiesen minden a viz nehezen talál kapaszkodót,
egy alapos mosással indult. Szó ott kosz sem fog tudni makacsan
sem volt szárazmosásról, csak a megmaradni.
bóvizes jöhetett szóba, tekintettel
A habos mosás mintegy másfé1
1600 km-nyi autópályázás lerakó- óráig tartott, az ára I0 000 Ft. A
dott rovarrétegere. A mosás végén hatása fél évig biztosan taít - az
nem kellett szárazra törölni a ko- elsó autóra még év eleién tette lel
csit, jöhetett az új anyag, az ecbte Gluri és még rajta van. Ha csöknómet Nanolex. Ezt Gluri szépen ken a hatás, spéci samponna1 moskiadagolta, elkeverte, majd egy va fenntartható, mint a fejlódés.
paintball puskához hasonló esz- De ezt majd megtapasztaljuk mi
köz tartályába töltötto. A habpus- is, addig gyerünk a gépi mosóba,
kát szépen ráillesztette a nagynyo- ki keli ptóbálni, hogy ez az anyag
mású mosó csőrére és induihatott kibírja-e a kefélést!
a móka.

ne kelljen órákig molyolgatni. Így

autómosó mesterünk újfajta ke-
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lntelligens kefe
(ok

okos dolgot kitalálnak ma-

Jnapsag. barátunk peldául

egy

nagyon hatékony német porszí.
vófejet talált a neten. Az átlagos
porszivó árába kerüló eszközt kifejezetten autó belsó tisztítására

n

fejlesztették, ezórt keskeny a feje.
Benne egy turbinakereket lorgat a

§
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csóben lévő légáram, amely kerék
szijhajtással lorgatja a fejbe szerelt

forgókefét. Ötletes! Aki porszivózott már autót, tudja, milyen
macela a kis homokszemeket az
otthoni szónyegnél jóva1 erósebb
szálak közü1 kigyaszatolni a porszívócsórrel!
kelés fejjel pár

A

húzás és ott a tiszta szónyeg végeredményként. Autójukat otthon
tisztítóknak!

Gyors és hatékony porszívózás,

látni az előtte-utána állapotot
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