
Spa poliSh

Spa Polish är en unik formula för att täta, 
pollera och skydda alla akryl, vinyl och 
gummiytor. Spa Polish skyddar ytor mot fukt, 
starka kemikalier och UV-strålar utan att 
påverka färgen på ytan. Detta ger en fin finish 
på ytan och ger den behandlade ytan en mjuk/
len känsla vid beröring.

Manufactured by: Total Water products ltd / lo-Chlor Chemicals ltd,
Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Tel: +44(0)1639 823233    Fax: +44(0) 844 824 8908    Email: info@totalwaterproducts.co.uk    www.lo-chlor.co.uk
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1. Se alltid till att den yta som skall behandlas är ren och fri 

från skräp och smuts.

2. Vrid munstycket på avtryckaren från STOP till SPRAY.

3. Applicera Spa Polish enligt följande:

a. Med hjälp av en ren mjuk trasa: Spreja Spa Polish på 
 trasan och se till att trasan blir fuktig. Applicera med 
 cirkulära rörelser, detta garanterar att hela området 
 behandlas ordentligt.

b. Applicera direkt: Spreja Spa Polish direct på ytan som 
 skall behandlas och arbeta sedan med en mjuk och 
 ren trasa jämnt över hela ytan med hjälp av cirkulära 
 rörelser.

4. Efter applicering låt lufttorka i några minuter.

5. Torka lätt av med en ren och torr trasa.

6. Efter användning vrid munstycket på avtryckaren från 
SPRAY till STOP och lagra flaskan säkert. 

TipS
•	När du behandlar ditt spabad med Spa Polish på 

akrylskalet efter tömning, låt alltid ytan lufttorka I minst 30 
minuter innan du fyller på ditt spabad / badkar igen.

•	Spa Polish kan även användas på nackstöd, men se alltid 
till att dessa avlägsnas från skalet för att undvika att 
produkten kommer in i vattnet. Behandlade nackstöd bör 
tillåtas att lufttorka innan de sätts tillbaka.

•	Spa Polish kan också användas för att skydda många 
andra ytor såsom trädgårdsmöbler, bilinredningar och 
exteriörer, arbetsytor I hushållet, rostfritt stål och uPVC 
(kan hjälpafärgåterställning på uPVC).


