
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Vedlikeholdsguide 
 
Gratulerer! 
Bilen din er nå beskyttet med verdensledende teknologi innen nano-keramisk overflate. 
 
Onyx er designet for å beskytte bilens originale lakk, gi et beskyttende skjold mot elementene og for å 
holde lakken ny til enhver tid. 
 
For å maksimere effekten av Onyx og for å sikre at investeringen er langvarig, vil vi liste opp noen 
grunnleggende vedlikeholdstrinn for hvordan du skal ta vare på det nye forseglingen / PPF 
behandlingen. 
 
Med enkel pleie vil Onyx belønne deg i årene som kommer! 
 
 

  
 
 

Bilvask 
• Bruk 2-bøtte metoden (2BM) 
• Børsteløs vask 

 

Bilvask 
• Automatisk børstevask 

 

 
Vaske bilen hjemme 

• Kvalitet-såpe uten voks 
• Ingen voks nødvendig 
• Bruk mikrofiber vaskehanske og 400 

gsm mikrofiber håndkle for å tørke 
• Vask i skyggen 
• Bruk Onyx Care produkter 

 

 
Vaske bilen hjemme 

• Ikke vask i solen 
• Ikke voks eller poler 
• Ikke bruk slipende håndklær 

 

 
 
Herdeprosessen 
Herdetid er 2-3 uker, avhengig av miljøforhold som fuktighet og temperatur. I løpet av denne tiden bør 
følgende unngås: 

• Vann! Onyx Coating vil beskytte lakken på bilen mot «vannflekker» (Water-spotting), men den 
kan få flekker under herdeprosessen. Unngå regn, vask og eksponering for vann under 
herdeperioden. Dersom det ikke kan unngås er det ekstremt viktig å tørke av forseglingen 
med et mikrofiber håndkle slik at vannflekker ikke forekommer. 

• Parkering under trær. 
• At fugleskitt, sevje eller pollen blir liggende på bilen (spesielt under solrike dager). 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

Vasking av lakken under herdeprosessen 
Hvis du merker at bilen din får vannflekker, fugleskitt, pollen eller liknende i løpet av de to-tre første 
ukene, må du straks fjerne den ved å følge vår Instruksjoner for Applikasjon. Husk at forseglingen er 
myk (under herdeprosessen); vær forsiktig når du arbeider med den. 
 
Vask bilen hjemme 
Onyx er ekstremt glatt, dette betyr at de fleste ting vil løsne og prelle av ved hjelp av den 
selvrensende effekten. For å sikre lang levetid burde man unngå rubbing (spesielt med et tørt 
håndkle) på forseglingen. Tørket fugleskitt, insekter og sevje kan løses opp ved hjelp av løsemidler 
basert på alkoholer (isopropanol, etanol osv.) og tørkes av med et fuktig mikrofiber-håndkle. 
 
Vask 

1. For best resultat bør bilen vaskes hver uke. Bruk bare milde såper. 
2. Bruk 2-bøtte metoden for å vaske bilen. 
3. Unngå børstevask, børstetype med høyt volum og rengjøringsmidler med høy PH-verdi. 
4. Unngå vask i direkte sollys for å minimere vannmerker og vannflekker. 
5. Vask ovenfra og ned, og la de mest skitne delene vaskes sist for å unngå krysskontaminering. 
6. Bruk separat såpe og svamp / vaskehanske / håndkle til hjul for å hindre krysskontaminering. 

 
Vaskemetoder 
 
Standard hjemmevask 

1. Bruk en skumpistol (optimalt) eller mikrofibervask for å såpe inn bilen. 
2. Skyll av med en høytrykksspyler (optimalt) eller hageslange. 
3. Tørk med rene mikrofiberhåndklær. 

 
Selvvask 

1. Velg høytrykkssåpe. 
2. Såp bilen inn (bruk ALDRI de medfølgende børstene, spesielt på forseglingen!). 
3. Skyll av bilen med høytrykksspyling. 
4. Tørk med rene mikrofiberhåndklær. 

 
Bilvask 

1. Berøringsfri bilvask. 
2. Bruk ALDRI bilvask med børster! 
3. Velg ALDRI "voks" alternativet. 

 
Tørking 

1. Tørk alltid fullstendig og la det ikke stå å lufttørke. Kranvann kan inneholde mineraler som kan 
etterlate spor og skape vannflekker. Disse kan fjernes med en 50/50 vann og eddikløsning 
eller bruk «Water Spot Remover». 

2. Bruk bare mikrofiberhåndklær av høyeste kvalitet for best resultat og unngå aggressiv tørking, 
slik at materialet absorberer vannet. 

 
 
Fjerning av flekker 

1. Bruk aldri aggressive produkter til å polere forseglingen eller fjerne overflateforurensning. 
2. Bruk aldri overdreven kraft for å fjerne flekker. 

https://www.onyx-scandinavia.com/instruksjoner-for-applikasjon


 
 
 
 
 

 

 
 

3. Fugleskitt, vannflekker, pollen osv. bør fjernes så snart som mulig for å unngå midlertidig 
flekker eller at det tørker på forseglingen. Eventuelle flekker som etterlates fra fugleskitt vil 
brytes ned i løpet av noen dager uten å påvirke forseglingen. 

 
Etter vask 

• Ikke voks forseglingen! Det er unødvendig og voks vil ikke binde seg til overflaten. 
• Onyx Care er det anbefalte vedlikeholdsproduktet. Be din lokale forhandler om Onyx Care 

eller kjøp via vår nettbutikk. 
 
 
Automatisk vask 
Benytt alltid en berøringsfri/børsteløs vask! Hvis du bruker en automatisk bilvask med børster, vil 
garantien ugyldiggjøres og forseglingen slites. Onyx 9H og 10H tar opptil 2-3 uker for å oppnå full 
hardhet/herding. Vær forsiktig og ikke vask kjøretøyet de første 2-3 ukene. 
 
Program for vedlikehold av lær og stoff 

1. For best resultat, bør alle overflater av lær / vinyl rengjøres hver uke med et 
lærbeskyttelsesmiddel for å unngå forurensningsdannelse og etterfylle de naturlige oljene. 

2. Støvsug tepper regelmessig og bruk tepper og stoffrengjøringsmidler når det er nødvendig. 
3. Tørk umiddelbart søl på lær, vinyl eller stoff. 

 
 
Årlige inspeksjoner 
Årlige inspeksjoner er påkrevd for å sikre at forseglingen opprettholdes og at pleie av kjøretøyet 
utføres riktig. Årlige inspeksjoner skal utføres av en godkjent applikator innen 30 dager før det har 
gått 1 år siden behandlingen. Inspeksjonen vil sikre topp ytelse. Dette er også et krav for å ivareta 
garantien. 
 
Selv om behandlingen er svært holdbar vil årlige inspeksjoner sikrer maksimal glans og beskyttelse. 


