
Heavy Duty Headlight Restoration Kit G3000 

                              Ajovaloumpioiden kunnostus sarja 

Käyttöohjeet: 

Huom. Ei sovellu lcd monitoiminäyttöjen ja pehmeiden muovien kunnostukseen. käytä vain viileille pinnoille. 

1. poista irtolika ajovaloumpion pinnalta lasinpesuaineella ja puhtaalla liinalla. teippaa lyhdyn ulkopuoliset 

osat ja reunat, ettei maalipinta vahingoitu työstettäessä. 

2. kiinnitä P1000 hiomapaperi hiontatukeen. pidä paperi märkänä koko toimenpiteen ajan joko kastamalla sitä 

ajoittain vesiastiaan, tai suihkuttamalla vettä suoraan paperiin. hio pintaa tasaisesti joka puolelta 

päällekkäisin vedoin. 

3. jatka hiontaa niin kauan että pinta on tasaisen mattapintainen. pyyhi pinta puhtaaksi mikrokuituliinalla. 

4. vaihda hiontatukeen P3000 hiomapaperi. toista käsittely samoin kuin kohdassa 2, kunnes pinta on jällleen 

tasaisen matta. 

5.kiinnitä keltainen kiillotuslaikka porakoneeseen seuraamalla konevalmistajan kiinnitysohjetta. 

6. annostele kiillotuslaikkaan noin kahden sentin mittainen viiva PlastX kiillotusainetta. aseta laikka pinnalle 

tasaisesti jotta aine leviää laikkaan tasaisesti, kallista hieman laikkaa ennen porakoneen käynnistämistä 

liikkeen hallinnan helpottamiseksi. pidä laikka kohtisuorassa pintaan nähden kiillotuksen aikana. liikuta laikkaa 

hitaasti edestakaisin samalla päällekkäisin vedoin. älä paina laikkaa vasten pintaa tarpeettomasti, äläkä käytä 

laikan reunaa. PlastX kiillotusainetta voidaan käyttää kaikilla porakoneen nopeuksilla; suuri nopeus hioo ja 

kiillottaa tehokkaammin mutta vaikeuttaa koneen hallintaa. valitse nopeus sellaiseksi että laikan hallinta on 

täsmällistä. 

7. älä anna kiillotusaineen kuivua pinnalle vaan pyyhi se heti työstön jälkeen pois mikrokuituliinalla. 

8. tarkista pinta ja toista PlastX käsittely tarvittaessa mikäli pinta ei ole vielä kirkas. 

9. Viimeisen kiillotuksen voi tehdä käsin. levitä pieni määrä PlastX kiillotusainetta pinnalle mikrokuituliinalla 

samalla kevyesti hangaten. poista ylimääräinen aine ennen kuivumista. 

10. levitä Headlight Protectant UV-suoja-aine koko pinnalle käyttämällä hyvälaatuista puuvilla liinaa tai 

vahanlevitys tyynyä. poista ylimääräinen aine ennen sen kuivumista puuvilla- tai mikrokuitu liinalla. 

 

Varoitus: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Vältettävä höyryn 

hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle.Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: 

hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä 

lasten ulottumattomissa. 

 

 

Maahantuoja: HL Group Oy, Hiekkakiventie 5, 00710 Helsinki, p. 0207 445 200 

www.hlgroup.fi 

www.meguiars.fi 

http://www.hlgroup.fi/
http://www.meguiars.fi/

