Ajoneuvon
puhdistusopas

Tervetuloa
Auton puhdistaminen ja valmistelu näyttelystandardin mukaiseksi
vaatii ammattikäyttöön tarkoitetut tuoteet. Nielsen on laittanut yksiin
kansiin tämän ohjekirjasen auttaakseen sinua saamaan parhaan
tuloksen tuotevalikoimalla joka on jatkuvan tuotekehityksen ja
tarkastelun alla.

Toimet
1.

Arviointi ja tarkastus.

2.

Poista rasva moottorista.

11. Puhdista matot, istuimet ja
ovipaneelit.

3.

Esipese likaisimmat alueet.

12. Kiillota autokori.

4.

Pese autokori.

5.

Huuhtele autokori, moottori
ja renkaat.

13. Viimeistele renkaat
tarkoitukseen sopivalla
aineella

6.

Kuivaa auto.

7.

Tarkista vanteet ja renkaat.

8.

Imuroi ja puhdista
tavaratila.

9.

14. Samoin moottori
15. Kiillota sisätilat

Puhdista matot ja sisätilat.

10. Puhdista kattoverhoilu.

16. Puhdista ja kiillota ikkunat
ulkopuolelta, samoin peilit.
17. Puhdista ikkunat sisältä.
18. Raikasta sisätila.
19. Kiillota ulkopuoliset vinyli ja
muoviosat.
20. Viimeinen tarkistus.

Nielsen Chemicals
Stando-Car Oy
Kauppatie 6 , 65610 Mustasaari
+ 358 6 319210

Vaihe 1
Ajoneuvon kunnon arviointi ja
tarkastus
Tarkoitus Etsi mahdolliset vauriot, lommot ja naarmut. Arvioi
puhdistuksen tarve ja vaatimukset, erityistä
hoitotoimenpidettä vaativat asiat, esim. Pien poistaminen,
öljyläikät, maalinkorjaus ja kiillotus.

Vaihe 2
Poista rasva
moottoritilasta
Tuotteet Nielsen TFR liuotinpesuaine valikoimasta
Toimintatapa TFR= Liuotinpesuaine – Laimenna tuote vedellä
ja käytä maltillisesti; huomioi erityisesti kylkien alueet,
rintapelti, akun syvennys, pesunestesäiliö, konepellin alapuoli
ja sen lukitusmekanismi ja saranat.
Älä anna pesunesteen kuivaa.
Huom: Sähköiset osat voivat olla arkoja vedelle, huolehdi näiden
osien suojaamisesta ennen pesua.

Vaihe 3
Esipese likaisimmat alueet
Tuotteet Nielsen TFR = liuotinpesuaine,
Aluminium Cleaner, Non-Acidic Aluminium
Cleaner
Toimintatapa Aluminium Cleaner, Non Acidic Aluminium
Cleaner – Poista pölukapselit ja käsittele laimennetulla
tuotteella tasaisesti renkaat ja vanteet (ei maalipinnoille). Älä
anna aineen kuivaa.
Lliuotinpesuaine – Käsittele laimennetulla tuotteella kaikki
likaiset alueet etupäässä, renkaan kaaret ja kynnykset
poistaaksesi lian ja hyönteiset jne.
Älä anna aineen kuivaa.

Vaihe 4
Pese autokori
Tuotteet Nielsen Liuotinpesuaine tai Shampoo taulukosta

Toimintatapa Shampoot – Kastele ajoneuvo ja pese
laimennetulla tuotteella joko harjan tai sienen kanssa.
Liuotinpesuaine – Kastele aujoneuvo ja käytä
laimennettu tuote painepesurin kautta, työskentele
alhaalta ylöspäin huolellisesti joka kohta. Älä anna
tuotteen kuivua.

Vaihe 5
Huuhtele ajoneuvo, moottori ja
renkaat
Tuote Wax Rinse (Vahahuuhtelu)
Toimintatapa Huuhtele moottoritila ja koneppellin alapuoli,
renkaat, vanteet ja autokori korkeapainepesurilla. Varmista
että kaikki pesuainejäämät on huuhdetlu pois. Wax Rinse laimenna 1:400 saakka, ruiskuta autokorin päälle
painepesurilla tai huuhtele ajoneuvo huolellisesti vedellä ja
ruiksuta vaha käsirusiskulla.

Vaihe 6
Kuivaa ajoneuvo
Toimintatapa Pyyhi autokori
kuivaksi, huomioi
erityisesti ikkunat.

Vaihe 7
Tarkista renkaat ja vanteet
Tuotteet Silver Wheel (Vannehopea), Satin Black Paint
(Silkinhimmeä musta),
Toimintatapa Varmista että pinta on puhdas ja kuiva. Ravista
maalipurkkia huolellisesti ja ruiskuta tasaisesti renkaille ja
vanteille uudistaaksesi ja suojataksesti.

Vaihe 8
Imuroi ja puhdista tavaratila
Tuotteet Sisätilojen puhdistusaineet listalta
Toimintatapa
– Poista tavarat ja irtoroskat. Imuroi. Ruiskuta
laimennettu tai käyttövalmiv tuote kevyesti
tavaratilan matolle ja sisäpinnoille. Pyyhi pois
kostella liinalla tai märkäimurilla.
Tar and Glue Remover – ruiskuta laimentamatonta
tuotetta öljyläikille. Anna vaikuttaa lyhyesti ja poista
läikät kuivalla liinalla.

Finesse – Käytä
laimentamatona
tuotetta kaikille
muovipinnoille
liinalla tai sienellä.

HUOM: Testaa aina tuotetta mattoon ja kankaaseen
huomaamattomaan paikkaan varmistaaksesi päästääkö materiaali
väriä vai ei.

Vaihe 9
Puhdista matot ja sisätilat
Tuote Nap Extra, Nap Low Foam, Cyclone,
Rapport
Toimintatapa Poista ja
puhdista matot Genie, Nap Low
tai Nap Extra. Poista kaikki
henkilökohtaiset tavarasi ja
irtoroskat. Käytä mattoihin
Rapport. Imuroi sisätila.

Vaihe 10
Puhdista kattoverhoilu
Tuote Nap Extra, Nap Low
Foam, Cyclone
Toimintatapa Ruiskuta
laimennettu tuote kattoon, hiero
ja pyyhi pois kostealla liinalla tai
märkäimurilla.
HUOM: Testaa aina tuotetta mattoon
ja kankaaseen huomaamattomaan
paikkaan varmistaaksesi päästääkö
materiaali väriä vai ei.

Vaihe 11
Puhdista matot, istuimet ja ovipaneelit
Tuote Nap Extra, Nap Low Foam, Cyclone, Tar and
Glue Remover, Leather Lux
Toimintatapa Nap Extra, Nap Low Foam, Cyclone –
Ruiskuta laimennettu tuote vuorollaan matoille, istuimille ja
ovipaneeleille. Hiero ja pyyhi pois kostealla liinalla. Parhaan
tuloksen saamiseksi huuhtele ja kuivaa märkäimurilla.
Tar and Glue Remover – Ruiskuta tuote öljy tai
purukumitahroille. Anna vaikuttaa lyhyesti. Öljytahrat käy
poistaa yksinkertaisesti kuivalla liinalla. Hankaa
purukumijäämät irti.

HUOM: Testaa aina
tuotetta
huomaamattomaan
paikkaan
varmistaaksesi
päästääkö
materiaali väriä vai
ei.

Vaihe 12
Kiillota autokori
Tuote F1, F3, F10, Exhibition Wax, Premium Gold,
Supershine, Liquid Hard Wax, Silicone Free Polish, Spray
Wax
Toimintatapa Arvioi pinnan kunto ja viimeistele
maalaustyö, valitse asianmukainen kiillotus- tai
hiomatuote.
Levitä tuote tasaisesti
pehmeällä liinalla
käsin tai
kiillotuskoneella. Anna
kuivua harsoksi
pintaan ja kiillota
korkeakiiltoiseksi.

Vaihe 13
Viimeistele renkaat
Tuote Aznu, Tyre Sheen, Brilliance
Toimintatapa Aznu – Ruiskuta vaahto renkaaan kylkiin ja
anna kuivua. Tyre Sheen – Ruiskuta puhtaisiin renkaisiin,
harjaa kevyesti saadaksesi tasaisen lopputuloksen. –
Brilliance - Levitä puhtaisiin kuiviin renkaisiin harjalla
käyttäen tasasia pehmeitä vetoja ja anna kuivua. Laita
pölykapselit takaisin paikoilleen. (ei jarrulevyihin, mopojen
eikä moottoripyörien renkaille)

Vaihe 14
Viimeistele moottori
Tuote All Purpose Dressing , Choice, Finesse
Toimintatapa All Purpose Dressing, Choice, Finesse –
Ruiskuta moottorin päälle, kinnitä erityistä huomiota
muoviosiin, ilmansuodattimen laatikkoon ja kumiletkuihin.
Finesse – Pyyhi vesikourut, etupaneeli ja lukitusmekanismi
saadaksesi kiiltävän lopputuloksen.

Vaihe 15
Viimeistele sisätilat
Tuote All Purpose Dressing, Choice, Finesse, Rapport

Toimintatapa Ruiskuta kevyesti muoviosiin, kojelautaan,
ilmastointiaukkoihin, keskuskonsoliin, ovipaneeleihin ja
kahvoihin. Älä käytä polkimiin, koska ne voivat tulla
liukkaiksi.

Vaihe 16
Puhdista ja kiillota ulkopuoliset
ikkunat ja peilit
Tuote Glass Cream, Blue Window Clean, Blue
Window Clean II, Crystal Brite
Toimintatapa
Glass Cream –
Levitä tuote
pehmelällä liinalla.
Kiinnitä erityistä
huomiota kulmiin
ja reunoihin.
Hankaa kirkkaaksi
puhtaalla kuivalla
liinalla.
Blue Window
Clean, Blue
Window Clean II,
Crystal Brite –
Ruiskuta
laimentamaton
tuote lasiin ja
pyyhi kuivaksi
nukkaamattomalla
paperilla. Kiinnitä
erityistä huomiota
kulmiin ja
reunoihin.

Vaihe 17
Puhdista ikkunat sisältä
Tuote Glass Cream, Blue Window Clean, Blue
Window Clean II, Crystal Brite
Toimintatapa Glass Cream –Levitä tuote pehmelällä liinalla.
Kiinnitä erityistä huomiota kulmiin ja reunoihin. Hankaa
kirkkaaksi puhtaalla kuivalla liinalla
Blue Window Clean, Blue Window Clean II, Crystal Brite Ruiskuta laimentamaton tuote lasiin ja pyyhi kuivaksi
nukkaamattomalla paperilla. Kiinnitä erityistä huomiota
kulmiin ja reunoihin.

Vaihe 18
Raikasta sisätilat
Tuote Odourkill, Nielsen Tag, Car Fresh Mist,
Fabulous, One Shot
Toimintatapa Odour Kill, Enz Odours, One Shot, Brust
Aerosolit – Ruiskuta kevyesti jalkatilaan ja tavaratilaan.

Vaihe 19
Kiillota ulkopuoliset vinyyli ja
muovipinnat
Tuote Super A-Sheen, Choice ,
Non Sil,
Toimintatapa Levitä
pehmeällä liinalla tai
sienellä; pyyhi
kohteeseen ja anna
kuivua.

Vaihe 20
Viimeinen
tarkistus
Toimintatapa Tutkaile ajoneuvoa varmistaaksesi, että kaikki
vaiheet on suoritettu huolellisesti ja että ajoneuvo voidaan
esittää hyväksysttävästi. Varmista että kaikki tavarat ja
henkilökohtaiset tarvikkeet ovat laitettu takaisin paikoilleen.
Varmista myös, että istuimet ja matot ovat kuivuneet
riittävästi ja että kaikki läikät ja jäljet ovat poissa.

Lopputulos ratkaisee

