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Swissvax je kompletní systém péče o
automobily. Skládá se z navzájem sla-
děných čistících, mycích a ošetřujících
produktů. 

Jako mnoho jedinečných produktů
vznikly i tyto manufakturní výrobky
původně na rodinném kuchyňském
stole. Stará drogerie Anwanderových v
Curychu byla jak laboratoří, tak i výrob-
ním střediskem pro první dózy «vosku
na starožitnosti », staré receptury vosků
na starožitný nábytek a laky.

Od těchto prvních hodnotných dóz
«vosku na starožitnosti » se rodina
Anwanderových po tři generace s 
obětavostí věnovala barvám, lakům a
voskům. Přírodní vosky na automobily
byly původně vyráběné pouze pro
osobní potřebu dědečka a zakladatele
firmy Hanse Anwandera. Během let se
receptury průběžně přizpůsobovaly
potřebám zákazníků a životního 
prostředí a technologickým změnám.

Produkty se i dnes v naší manufaktuře
na vosky vyrábí výhradně ručně pod
dohledem Thomase Anwandera a plní
se dóza po dóze. Vysoce kvalitní a
komplikované receptury nepřipouštějí
průmyslovou výrobu. 

Pro naši vášeň vyrábět ty nejlepší vosky
a ošetřující prostředky nepřijímáme
prostě žádné kompromisy. Zveme Vás
k prožití senzace s vosky, které dělají
Swissvax po celém světě tak slavným.

MANUFAKTURA NA VOSKY OD ROKU 1930

Švýcarská reputace kvality a preciznosti
se odráží v našich produktech. Již přes
tři generace jsme my od Swissvax
angažovaní milovníci a sběratelé auto-
mobilů. Naše unikátní produkty nemusí
dosáhnout ani prodejní cíle, ani splnit
předepsaný rozpočet ve výrobě. 
Tak se mohl Swissvax stát tím, čím je
dnes:Vysoce kvalitní péče od perfek -
cionistů pro perfekcionisty.

VÁŠEŇ
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Na rozdíl od běžných leštidel neobsa-
hují vosky Swissvax žádná brusiva a lze
je používat na všech lacích, dokonce i
na starých nitrolacích, moderních
systémech laků na bázi vody, jakož i na
takzvaných nanolacích.

U Swissvax se jedná o 2 komponenty
skládající se z čistícího oleje a vosku.
Vosky se používají bez námahy a pří-
jemně a nezanechávají žádné bílé
zbytky na pryži nebo na hranách. Kar-
nauba je nejtvrdší, nejčistší, nejtranspa-
rentnější a také nejdražší přírodní vosk
na světě. Získává se z vrchní strany listů
brazilské vějířovité palmy «Copernica
prunifera» a klasifikuje se podle barvy a
průzračnosti. Nejvyšší kvalita se řadí
jako stupeň Grade One Carnauba a
používá se pro naše vosky. Stupeň
lesku stoupá tím, čím více karnauby je
obsaženo v receptuře. Zatímco běžné
vosky na automobily obsahují cca 3%
až 5% karnaubského vosku, obsahují
receptury Swissvax 30% až 76 % obsa-
hu (jedna z nejvyšších koncentrací na
trhu vůbec).

Na rozdíl od běžných leštidel – které
povrch laku pouze zářivě vyleští, zatím-
co spodní vrstvy laku jsou sušší a sušší
a pomalu «vyhladoví» - navrací extrak-
ty z olejů mučenky, pomerančů, avo -
káda a vanilky obohacené karnaubské
receptury Swissvax laku ztracený 
hluboký lesk. Výsledkem je hluboký,
výjimečný «Wet-Look», který již roky
okouzluje sběratele a milovníky z celé-
ho světa.

ROZDÍL 

Grade-One
Carnauba
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LESKNOUCÍ SE POVRCHY

Swissvax Master Collection

Jsme pevně přesvědčeni, že pravidelná
péče o vozidlo musí být jednoduchá a
snadná. S našimi unikátními produkty
podporujeme naše zákazníky, aby
mohli svoje automobilové investice
nechat zazářit v perfektním vzhledu se
zanedbatelnými požadavky na čas. 

Dobrá vůle a použití správných pro-
duktů pro ošetření nejsou ještě záru-
kou dobrého výsledku. Teprve správné
pořadí a použití speciálních technik
ošetření vedou k požadovanému
úspěchu.

Na následujících stranách s Vámi spo-
lečně vypracujeme optimální péči pro
Váš automobil. Abyste se vyvarovali
dvojí nebo nadměrné práci, žádáme
Vás, abyste přesně dodržovali pokyny.

Důvěřujte našemu know-how a našim
Swissvax produktům. A Váš automobil
se bude prezentovat tak, jak si to pře -
jete – perfektně!
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Vyrobeno pro   
Mercedes-Benz
Classic Collection

Vyrobeno pro   
Rolls-Royce Motorcars 
car care kit

Vyrobeno pro  
Automobili Lamborghini
car care kits

Vyrobeno pro  
Spyker Cars N.V.
car care kit
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NA POČÁTKU JE KOLO
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Před mytím 

Aby zářivý výsledek po umytí vozidla
hned zase nepřišel vniveč, má se vždy
začít čištěním disků.

Čištění disků 

Prach z brzdění může způsobit trvalé
škody na povrchu Vašich disků. Proto
při žádném mytí nezapomeňte na
disky – protože pouze pravidelnou,
důkladnou péčí zůstanou disky zlatým 
hřebem Vašeho automobilu.

Pro perfektní ochranu a lesk disky pra-
videlně navoskujte. K tomu také viz
instrukce pod Swissvax Autobahn vosk
na disky.

TIP Chromové disky 

U chromovaných disků je smysluplné
kola po posledním opláchnutí ještě
jednou navlhčit vodou a šamponem.
Tím se zabrání tvorbě nepříjemných
vápenatých skvrn a skvrn od vody. 

TIP Silná nečistota 

V případě silného znečištění lze pou-
žít Swissvax Wheel Professional. Pro
další informace kontaktujte centrum
péče Swissvax nebo zastoupení
Swissvax ve Vaší zemi.

care for your dream™



9

www.swissvax.cz
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POUŽITÍ 

1. Silným proudem vody nebo vysoko-
tlakým přístrojem (žádný parní vysoko-
tlak) důkladně ostříkejte disky. Boky
pneumatik nikdy nečistěte vysokotla-
kým přístrojem. Nebezpečí poškození! 

2. Swissvax Wheel koncentrát na čiště-
ní disků smíchejte v mísící láhvi Swiss-
vax Mixing Bottle ve správné koncent-
raci s vodou, postříkejte a nechte
krátce působit («1:1 » pro první použití,
«1:2» pro silně znečistěné a «1:3» pro
běžně znečištěné disky).

3. Disky vyčistěte pomocí štětečku na
disky Swissvax Wheel a hadříkem z
mikrovlákna MicroWash (žlutý). K tomu
viz také «DŮLEŽITÉ» na této stránce.

4. Disky znovu dobře opláchněte čis-
tou vodou a po umytí vozidla vysušte.

DŮLEŽITÉ

Wheel čistič na disky nenechávejte
působit déle než 5 minut. Nikdy
nepoužívejte nezředěné!

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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care for your dream™
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Test tvrdosti 

Původně byl tento produkt vyvinutý
pro německé zákazníky s rychlými
vozy a choulostivými disky z aluminia
nebo magnézia. Swissvax Autobahn
vosk na disky byl testovaný na němec-
kých dálnicích při maximálních rychlo-
stech až přes 300 km/h, ve Švýcarsku
během zimních měsíců s velkým
množstvím použité soli na silnicích a
na závodních okruzích v Německu a
Rakousku.

Vosk na disky 

Swissvax Autobahn vosk na disky pro-
půjčí Vašim diskům viditelný jemný
lesk a působí odpudivě na nečistoty.
Prach z brzdění, sůl, vlhkost a jiné sil-
niční nečistoty mohou jen stěží pronik-
nout ochrannou vrstvou ze žáruvzdor-
ného karnaubského vosku,
obohaceného o PTFE. Ošetření disků
zabere už jen zlomek běžného času.
Swissvax Autobahn vosk na disky je
bezpečný pro disky z aluminia, leště -
ného hliníku, magnézia, chromu nebo
pro lakované povrchy.

CO JE TO PTFE?

Polytetrafluoroethylen (PTFE) prysky-
řice patří k druhu parafínových poly-
merů, ve kterých byl vodík zčásti
nebo úplně nahrazen fluoridy. Origi-
nální PTFE pryskyřici vynalezl
roku1938 DuPont. PTFE je dokonale
fluoridovaný polymer, který se vyrábí
polymerizací volných radikálů tetraf-
luoroethylenu.

Lineární molekulární strukturou opa-
kujících se CF-CF2 částí je PTFE krys-
talický polymer s bodem tání cca
327° C. Hustota činí 2,13 g až 2,19 g.
PTFE disponuje mimořádnou odol-
ností vůči chemikáliím a nejnižším
koeficientem tření ze všech nám
dnes známých materiálů.
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POUŽITÍ

1. Disky důkladně vyčistěte (viz «Na
počátku je kolo»). 

2. Nové disky je nutné připravit pomocí
Swissvax Cleaner Fluid, použité disky
pomocí Paint Rubber a Cleaner Fluid
(viz index). 

3. Autobahn vosk na disky naneste
aplikátorem na vosk Swissvax (černý)
stranou s houbičkou.

4. Nechte 10 minut působit.

5. Čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) vyleštěte.
Hadřík přitom pořád znovu obracejte.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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care for your dream™

KONTROLA PNEUMATIK
PN

EU
Sytě černé pneumatiky

Každý účastník Concours d‘Elégance ví:
Bez zářivých boků pneumatik to nejde!
Protože sytá čerň a zářivé pneumatiky
jsou prostě vizitkou pro perfektně udr-
žovaný vzhled. Existují přirozeně různé
metody jak dojít k cíli. Jedny jsou snazší,
ty druhé poněkud namáhavější. Přede-
vším by se ale mělo dávat pozor na to,
aby se přitom pneumatiky ošetřovaly a
nepoškozovaly. 

Pneu

Swissvax Pneu je emulze z leštících a
ošetřujících látek. Nahradí ztracenou
vlhkost pryžové směsi a ochrání
povrch před zbarvením a tvorbou trh-
lin. Swissvax Pneu se používá velmi
snadno a je zaručeně bezpečný pro
pneumatiky, disky nebo lak vozidla. Je
ideální pro normální pneumatiky, ale i
pro pneumatiky s bílým bokem.

TIP

Ve větrných dnech doporučujeme
nanést péči o pneumatiky Swissvax
Pneu pomocí Swissvax Pneu štětce
nebo Swissvax Puck (černý). Přímé
nastříkání na boky pneumatik by
mohlo díky větru zanechat stopy na
laku vozidla.
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www.swissvax.cz
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Pneumatiky s bílými boky 

Na některé veterány patří jednoduše
pneumatiky s bílým bokem. Tyto ele-
gantní pneumatiky nelze snadno čistit.
A to vůbec nemluvíme o tom, že
nechtěný dotyk s hranou obrubníku
může zanechat trvalé stopy.

Pneu White

Pneu White je výkonný čistič bílých
boků, který znovu odstraní znečištění a
zažloutnutí. Bílé boky zbarvené do
tmavě hněda (nutno dbát většinou u
dodatečně vulkanizovaných bílých
boků) oproti tomu zpravidla nelze per-
fektně obnovit.

POUŽITÍ PNEU

1. Pneumatiky očistěte a nechte
oschnout.

2. Nakonec jednoduše nastříkejte
Swissvax Pneu na boky pneumatik
nebo naneste pomocí Swissvax
Pneu štětce nebo Swissvax Puck
(černý). 

3. 5 minut nechte působit. Mléčně
bílý film se změní na sytě černý
vzhled.

4. Stříkance nebo zbytky na diskách,
ozdobných krytech kol nebo chro-
mových paprscích setřete čistým
Swissvax hadříkem.

DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte u jednostopých vozi-
del. Nebezpečí smyku!

POUŽITÍ PNEU WHITE

1. Používejte gumové rukavice a
ochranu očí.

2. Pneu White nastříkejte na přiložený
polštářek Pneu White-Pad. 

3. Nasáklým polštářkem důkladně
vyčistěte bílý okraj a omyjte čistou
vodou. V případě silného znečiště-
ní/zažloutnutí postup opakujte.

4. Pneumatiky nechte oschnout a
nakonec nastříkejte ošetření pneu-
matik Pneu péče o pneuma tiky.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Textilní střecha 

Úplné čištění střechy není nutné při
každém mytí vozidla. Naopak. V žád-
ném případě nepoužívejte mycí pro-
středky z kuchyně a koupelny. Ty roz-
pouští pryžová uložení a impregnaci
střechy. Čištění a ošetření proto pro-
vádějte pouze s vyzkoušenými spe-
ciálními produkty jako je Swissvax
Fabric.

care for your dream™

POUŽITÍ

1. Swissvax Mixing Bottle naplňte
minerální vodou s obsahem kyseliny
uhličité až ke značce «1:2».

2. K tomu přidejte koncentrát Swiss-
vax Fabric až ke značce «1:3».

3. Swissvax Mixing Bottle lehce pro-
třepejte.

4. Směs Fabric rovnoměrně nastříkejte
na ošetřovanou plochu a povrch
vydrhněte čistícím kartáčem Swissvax
po směru textilních vláken.

5. Střechu opláchněte větším množ-
stvím čisté vody a nechte uschnout.

6. Textilní střechu nově naimpregnujte
pomocí Swissvax Lotos Protectant.
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Dlouhodobá impregnace pro 
textilní střechy kabrioletů

Swissvax Lotos Protectant intenzívně
chrání textilní střechy před vnějšími
vlivy jako je déšť, silniční nečistoty, sůl
a ptačí a hmyzí trus. Revoluční efekt
rozkvétajícího lotosu docílí několikale-
tou dlouhodobou impregnaci s odper-
lovacím efektem, která předčila klasic-
ké impregnace střech. Zatímco běžné
impregnace ve spreji obsahují jen 1%
až 2% ochranných látek, vykazuje
Lotos Protectant od Swissvax s 20%
desetinásobné množství aktivních
ochranných látek (jedna z největších
koncentrací na trhu vůbec). Přesto je
možné textilní impregnaci od Swissvax
nastříkat pro uživatele optimálně bez
hnacího plynu. Uživatelé Swissvax
Lotos Protectant jsou nadšeni snad-
ným a rychlým použitím, jakož i dlou-
hodobým ochranným účinkem. Swiss-
vax Lotos Protectant nechrání Vaši
střechu měsíce, ale roky.
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VINYLOVÁ STŘECHA
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Plastové střechy 

Jsou odolnější vůči vyblednutí a pra-
chu. V případě nouze je lze čistit i v
automatické myčce za předpokladu,
že má střecha střešní okno ze skla.
Přesto by měly být především světlé
střechy čištěné každý týden, aby se
nemohla usadit vůbec žádná nečis-
tota. Důležité je přitom, aby se
nepoužívaly žádné alkalické čisticí
prostředky. Rozmočí speciální lepidla,
kterými byly švy střechy nepromokavě
upravené. K čištění použijte Swissvax
Vinyl Clean společně s čistícím kartá-
čem Swissvax a hadříkem z mikro-
vlákna MicroWash (žlutý).

POUŽITÍ

1. Vyčistěte střechu.

2. Swissvax Protecton silným tlakem
rovnoměrně naneste suchým hadří-
kem Swissvax nebo Swissvax pěnovým
aplikátorem (černý). 

3. 20 minut nechte působit.

4. Čistým hadříkem Swissvax a lehkým
tlakem povrch otřete.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POUŽITÍ
LOTOS PROTECTANT & 
NEUTRALIZER

1. Textilní střechu vyčistěte pomocí
Swissvax Fabric.  

2. Na vlhkou, vyčištěnou látkovou stře-
chu nastříkejte Swissvax Neutralizer a
povrch vykartáčujte čistícím kartáčem
Swissvax po směru textilních vláken. 

3. Textilní střechu opláchněte větším
množstvím čisté vody a nechte úplně
uschnout.

4. Karoserii a okna zakryjte velkou pla-
stovou folií jako ochranu.

5. Tekutinu Lotos Protectant naplňte
do průhledné láhve s rozstřikovačem a
na textilní střechu ze vzdálenosti cca
30cm rovnoměrně nastříkejte. Textilní
střechu nechte uschnout.

6. Průhlednou lahvičku s rozprašova-
čem po použití ihned vyprázdněte.
Bezpodmínečně zase naplňte čistou
vodou a pumpičku rozprašovače
důkladně propláchněte.

UPOZORNĚNÍ

Swissvax Lotos Protectant & Neutralizer
se také výborně hodí k impregnaci
vyčištěných interiérových koberečků.
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Čištění vinylových oken 

K pravidelnému čištění vinylových
oken používejte Swissvax Vinyl Clean.
Zabrání zmatnění vinylových skel a
udrží je na roky flexibilní a průsvitné.

care for your dream™
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Restaurátor vinylových oken 

Flexibilní zadní okna z vinylu jsou
extrémně citlivá na poškrábání a mají
sklon s přibývajícím stářím žloutnout.
Se Swissvax Vinyl Clear jsme vyvinuli
produkt, který dovoluje šetrnou a bez-
pečnou péči a oživení flexibilních viny-
lových oken. Malé a střední škrábance
se odstraní a vinylová okna opět zprů-
hlední.
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POUŽITÍ

1. Swissvax Cleaner Fluid VC vetřete
pomocí Swissvax bavlněného aplikátoru
(bílý) na malou plochu rovnoměrnými
pohyby nahoru/dolů (žádné krouživé
pohyby). Zabraňte kontaktu s materiá-
lem střechy vozu, zbytky ihned otřete
vlhkým hadříkem z mikrovlákna Micro-
Wash (žlutý).

2. Opracovanou plochu vyleštěte malý-
mi pohyby nahoru/dolů pomocí Swiss-
vax bavlněného hadříku nebo MicroAb-
sorb (růžový). > 1 + 2 popř. opakujte

3. Nakonec přiložený Swissvax Plastic
Screen Wax lehce krouživými pohyby
prstem zahřejte a špičkou prstu šetrně
naneste na připravenou plochu.

4. Po 2 minutách čistým hadříkem z
mikrovlákna Micro-Polish (modrý) nebo
Swissvax bavlněným hadříkem vyleštěte.

5. K pravidelné péči o vinylová okna
používejte Swissvax Vinyl Clean. Zabrání
zmatnění vinylových oken a udrží je na
roky flexibilní.

POUŽITÍ 

1. Láhev dobře protřepejte.

2. Vinyl Clean použijte pomocí vlhkého
bavlněného hadříku nebo bavlněného
aplikátoru na vnitřní a vnější strany
vinylových oken. 

3. Ihned poté čistým, navlhčeným
Swissvax bavlněným hadříkem otřete.

> popř. opakujte

DŮLEŽITÉ 

Swissvax Vinyl Clear nebo Vinyl Clean
používejte jak na vnější, tak i na vnitřní
plochy vinylových oken.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Mytí motoru 

Prach a stříkající voda sice časem zane-
chají své stopy, ale nezpůsobí motoru
žádné škody. Čas pro mytí motoru je
po zimě, když odstřikující voda s obsa-
hem posypové soli zanechala bílý
povlak. Čištění motoru provádíme nej-
lépe na oficiálním místě pro mytí vozi-
del. Zde je zajištěno, že se čistící che-
mikálie a u starších vozidel také omytý
olej nedostanou do spodních vod. Pro
odstranění nečistot bychom ale měli
přesto zapomenout na agresivní pro-
dukty jako čističe za studena obsahující
kyseliny, protože by mohly poškodit
elektrické součásti a plastové díly.
Vhodnější jsou čističe motoru rozpust-
né ve vodě. K tomu doporučujeme
Swissvax Engine, koncentrát obohacený
o citrusové oleje, který lze ředit vodou.

care for your dream™
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DŮLEŽITÉ

Swissvax Motor Shine není vhodný
pro motory jednostopých vozidel,
použijte Swissvax Nano Express
(obsahuje Swissvax Bike Kit).

Konzervace motoru 

Swissvax Motor Shine konzervuje
motor, části agregátu, kabely zapalová-
ní, hadice atd. a chrání je před korozí,
vlhkem, solí a odstřikující vodou. Swiss-
vax Motor Shine zůstává trvale elastic-
ký a nechá motory zazářit v lesku
nových vozidel.
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5. Následně pomocí štětečku na
detaily Swissvax opatrně odstraňte
olej, saze a jiné nečistoty. Přitom pří-
ležitostně postříkejte směsí Swissvax
Engine.

6. Nakonec důkladně ostříkejte čistou
vodou.

7. Odstraňte plastové fólie, a pokud
to je možné, vysušte motor tlakovým
vzduchem.

POUŽITÍ 

1. Rozdělovač, cívky a svíčky zapalování
chraňte plastovou fólií. 

2. Mísící láhev Swissvax Mixing Bottle
naplňte koncentrátem Swissvax Engine
až ke značce «1 ». 

3. K tomu přidejte správné množství
vody pro požadovanou koncentraci.
(«1:1 » pro silně znečištěný prostor
motoru, «1:2» pro běžné znečištění a
«1:3» pro znečištění vnějšího laku od
výfuku).

4. Směs Swissvax Engine rovnoměrně
nastříkejte na vychladlý, suchý povrch
a nechte 3 minuty působit.

POUŽITÍ 

1. Motor opatrně vyčistěte pomocí
Swissvax Engine. 

2. Před čištěním bezpodmínečně
vypněte zapalování (nebezpečí 
zkratu!). Přilehlé lakované části a části
karosérie zakryjte. 

3. Swissvax Motor Shine nastříkejte na
dokonale vysušené, vychladlé povrchy.

4. Rovnoměrně naneste postřikem v
několika jemných vrstvách, až vznikne
uzavřený lesklý film.

5. Nechte 15–30 minut schnout.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Mycí linky

Mycí linky nejsou pro předběžně očiš-
těné laky žádný problém, pokud se
použijí moderní textilní válce a ne
nylonové kartáče. Nylonové kartáče
způsobují škrábance, které jsou srovna-
telné s 2000cím brusným papírem!
Ruční mytí je zajisté pro lak nejšetrnější
péče. Staré houby a ostré čisticí pro-
středky ale nemají na lakovaném povr-
chu co dělat. Mycí houba Swissvax
Waschpudel™ a hodně měkké vody
potěší na rozdíl od toho každý lak.TIP

Pokud je to možné, nepoužívejte
mycí houbu. Přestože svoji houbu
dobře vyperete, nějaké částice nečis-
tot (jako jemná zrnka písku atd.) vždy
v houbě zůstanou a vedou k jemným
škrábancům na finálním laku. Na roz-
díl od toho mycí houba Swissvax
Waschpudel™ se po jednom použití
vypere a bude pro příští mytí vozu
zaručeně bez nečistot.

Pro mytí na cestě 

existuje Swissvax Smart-Bucket sklá-
dací 20 litrové vědro, které se vejde i
za nejmenší sedadlo Roadsteru.

Pro blesku rychlé vysušení 

existuje Swissvax Hydralip – stěrka
na vodu vyrobená ze speciálního
lékařského silikonu. Byla cíleně vyvi-
nutá pro vysoušení laků aut. Její
velmi snadné používání zkracuje
namáhavé vysoušení na zlomek
původně potřebného času.

care for your dream™
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DŮLEŽITÉ 

Vozidlo nikdy nemyjte na žhavém slun-
ci a vždy použijte na mytí dostatek
vody. Celý lak by měl zůstat během
celého procesu mytí vozidla navlhčený
směsí voda/Car-Bath! «Keep it wet». 

POUŽITÍ 

1. Naplňte teplou vodou dvě mycí
vědra (20L). Do jednoho přidejte
jeden uzávěr Swissvax Car Bath. 

2. Vozidlo důkladně ostříkejte čistou
vodou. 

3. Mycí houbou Swissvax Waschpu-
del™ a dostatkem vody vozidlo
<<shora dolů>> umyjte, vyvarujte
se při tom krouživých pohybů. Zač-
něte střechou, kufrem a kapotou
motoru. Mycí houbu Waschpudel™
vždy nejprve vymáchejte ve kbelíku
s čistou vodou, potom znovu
namočte ve kbelíku s Car Bath a dále
myjte. Tím zabráníte nepříjemným
šmouhám po umytí.

4. Vozidlo vydatně opláchněte čistou
vodou.

5. Vozidlo vysušte pomocí Swissvax
Hydralip a čistého hadříku Swissvax.

Mytí vozidla 

Důkladné, ale šetrné mytí tvoří základ
pro všechny další práce. Bohužel
mnoho produktů pro mytí vozidel
časem vylouhuje lak na základě přimí-
chaných rozpouštědel mastnoty.
Zastaralé doporučení používat k mytí
vozidla pouze čistou vodu, také není
správné. Protože bez šamponu chybí
vodě na mytí «přepravní prostředek»,
pomocí kterého se odvedou nečistoty.
My proto doporučujeme Swissvax Car
Bath. Car Bath je mycí koncentrát
pečující o lak, který úspěšně naruší
propojení mezi nečistotou a lakem.
Jeho ph neutrální formule garantuje,
že se nepoškodí hodnotná vrstva
vosku Swissvax.

Hmyz 

Nejlepší je položit na 5 minut Swissvax
bavlněný hadřík namočený ve vlažné
vodě přes zbytky hmyzu. Poté pomocí
Care Bath mycího koncentrátu a hadří-
ku z mikrovlákna Swissvax MicroWash
(žlutý) středním tlakem omýt, ale
nedřít. Nepoužívejte žádné houbičky
na hmyz atd., vedou k vlasovým škrá-
bancům na finálním laku.

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Tak pěkné mohou být plasty 

Plasty obsahují kromě jiného změkčo-
vadla pro svoji pružnost a plnidla, která
určují vlastnosti povrchu. Horko, mráz,
čistidla s obsahem rozpouštědel, UV
záření a jiné vlivy prostředí dolehnou
časem na plasty, vysuší je a pak působí
drsně. K vyřešení tohoto problému se v
průmyslu vyvinula takzvaná hloubková
péče o plasty, která se ale často zakládá
pouze na silikonu. Protecton Matt je
produkt obohacený o olej z jojoby a
další oleje pro péči o interiér. Nahradí
se ztracená vlhkost a všechny plastové
díly pak vypadají jako originál v mat-
ném finiši. 

Protecton je emulze z lesklých a ošet-
řujících látek s aktivními mycími sub-
stancemi a s příměsemi chránícími
před světlem a lze ho použít jak v
interiéru, tak i na exteriéru. Plast získá
hedvábně lesklý finiš.

Hloubková péče

Je to jako s péčí o pokožku: Nejprve
přijde hloubkové čištění a pak ošetření.
Až čistota do hloubky pórů vytvoří
základ pro bezvadný finiš. Pro bezvadné
hloubkové čištění použijte Swissvax
Plastic Wash a pro konečné hloubkové
ošetření Swissvax Protecton nebo  
Protecton matt.

care for your dream™
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POUŽITÍ PROTECTON

1. Plastové nebo vinylové plochy
vyčistěte a nechte oschnout. 

2. Následně naneste Swissvax Pro-
tecton pomocí Swissvax aplikační
houbičky (černá). 

3. 5 minut nechte působit. Mléčně
bílý film se změní na sytou čerň.

PROTECTON

3. Zapracujte středním tlakem. Podle
znečištění nastříkejte více Swissvax
Plastic Wash a vyměňte hadřík. U
strukturovaných ploch k čištění pou-
žijte Swissvax kartáček na kůži.

4. Přetřete mírně vlhkým hadříkem
Swissvax.

POUŽITÍ PROTECTON MATT

1. Odstraňte nečistoty na polstrování
nebo plastovém vybavení. Znečistěné
plasty myjeme nejlépe pomocí Swiss-
vax Plastic Wash, u volantů a řadicích
pák udělá prostředek na mytí často
zázrak. 

2. Láhev dobře protřepejte. 

3. Swissvax Protecton Matt rovnoměr-
ně naneste Swissvax aplikační houbič-
kou (černá) a tlakem rozetřete.

4. Po cca 20 minutách bude vidět
matný finiš.

POUŽITÍ PLASTIC WASH

1. Čištěné plastové nebo vinylové plo-
chy otřete vlhkým hadříkem z mikro-
vlákna Swissvax MicroWash (žlutý). 

2. Swissvax Plastic Wash nastříkejte na
čistý hadřík z mikrovlákna Swissvax
MicroWash (žlutý) nebo přímo na pla-
stové plochy a rovnoměrně rozetřete
po celé ploše.
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TIP

Nejlepších výsledků dosáhnete, když
Swissvax Protecton nebo Protecton
Matt nanesete Swissvax aplikační
houbičkou (černá). Na těžko přístup-
ná místa použijte Swissvax štětec na
detaily (např. výdechy topení).

Pro rychlé čištění a péči o plasty lze
rovněž skvěle použít Swissvax Nano
Express.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Pryž není plast

Na úvod vysvětlení: Pryž nemá s plasty
nic do činění. Naopak. Pryž je přírodní
produkt, proto většina prostředků pro
péči o plasty na pryžových dílech vlast-
ně ničemu nepomáhá. Časem bude
pryž drsná, popraskaná a nevzhledná.
Proto je velmi důležitá pravidelná péče
o všechny součásti z pryže.

Pryžová těsnění 

Swissvax Seal Feed byl vyvinutý
výhradně pro pryž a udrží pryžová těs-
nění po roky vláčná. I ztvrdlá těsnění
po několika použitích zvláční. Dále
úspěšně zabrání přimrznutí těsnění v
zimě.

PN
EU

Větší pryžové plochy 

Oxidace díky kyselinám, UV záření,
působení soli atd. nechají pryž
nevzhledně zahnědnout, «vysířit» a vše
pak vypadá zanedbaně. Swissvax Pneu
je emulze z lesklých a ošetřujících látek
s aktivními mycími substancemi a s pří-
měsemi chránícími před světlem.
Nahradí ztracenou vlhkost pryžové
směsi a chrání povrch před zbarvením
a tvorbou trhlin.

care for your dream™
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POUŽITÍ 

1. Těsnění otřete vlhkým hadříkem. 

2. Swissvax Seal Feed rovnoměrně
naneste pomocí Swissvax aplikační
houbičky (černé) nebo prsty silným 
tlakem v jednom směru. 

3. Swissvax Seal Feed nechte 30 minut
působit.

4. Nakonec ošetřené těsnění lehce
otřete čistým Swissvax hadříkem.

POUŽITÍ 

1. Pryžové plochy vyčistěte a nechte
oschnout. 

2. Následně jednoduše Swissvax Pneu
nastříkejte nebo naneste pomocí
Swissvax Pneu štětce nebo Swissvax
Puck (černý). 

3. 5 minut nechte působit. Mléčně bílý
film se změní na sytou čerň.

4. Zbytky na karosérii atd. setřete
čistým hadříkem Swissvax.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Nejkrásnější nová vozidla

Pokud chcete od počátku udržet nový
stav Vašeho automobilu, velmi dopo-
ručujeme konzervaci laku pomocí
Swissvax ihned po převzetí vozu. Tak
zůstane dlouhodobě zachovaný
dojem nového vozu a rovněž je posta-
ráno o spolehlivou ochranu laku. To si
můžete být jisti.

«Swissvax Paint Protection System»
Více bezpečí pro Váš automobil

Nová vozidla jsou dnes při expedici
opatřena od výrobce často jen ochran-
nou folií, čímž odpadá prodejcům pra-
covní krok při přípravě vozidla a lak
Vašeho nového vozidla nadále není
chráněný. Vyžadujte proto od obchod-
ního zástupce Vaší značky ošetření
systémem Swissvax Paint Protection
nejlépe ještě před expedicí. Nebo pře-
dejte Váš automobil do odborných
rukou ve Swissvax Car Care centru.
Kromě dobrého pocitu máte jistotu
kvalitního ošetření od samého začátku
a můžete o své vozidlo dále pečovat
sami a bez problémů s produkty, které
k tomu patří.

Vizitka 

Perfektní dojem z laku Vašeho auto -
mobilu je jako vizitka. Pro Váš lak byste
se proto neměli spokojit s každým pro-
duktem. Každý dobrý řemeslník pracu-
je také jen s dobrým nářadím. A Vy
investujete to nejcennější, co máte –
Váš čas!

Radost z automobilu

Správnou péčí, pravidelným mytím
vozidla a následnou konzervací získáte
kontrolu nad všemi vlivy prostředí. V
zimě nebo v létě. Správná a pravidelná
péče o vozidlo zvětší nejen radost z
Vašeho automobilu, ale také ji prodlou-
ží. A co děláte pro «kůži» Vašeho auto-
mobilu, to se zaručeně vyplatí. Dlouhá
životnost (s velmi příjemným vnějším
vzhledem) a mnoho společných kilo-
metrů.

To nejlepší pro nejlepší

Proto si zvolte série v péči špičkové
třídy jako Swissvax. Ten je, přiznáváme,
nejdražší, ale také nejlepší vosk na
automobil na světě. Žádný div, že se
dnes po celém světě pečuje o mnoho
nejcennějších veteránů pomocí pro-
duktů Swissvax a výrobci jako Bugatti,
Rolls-Royce, Spyker, Lamborghini a
Mercedes-Benz pro své vozy nabízejí
svým zákazníkům vysoce kvalitní pro-
dukty pro ošetření od Swissvax.

care for your dream™
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Problémy?

Existují řešitelné a neřešitelné problé-
my – ale nechte o tom nejraději roz-
hodnout nás. V těžkých případech jsou
předpokladem pro uspokojivé výsled-
ky často hluboké znalosti materiálů a
dlouholeté zkušenosti s použitím.
Proto se obraťte na naše specialisty pří-
slušného zastoupení v zemi. Tak se
problém předem seriózně analyzuje a
Vy k tomu dostanete zdarma správné
tipy a návody na ošetření. A rady na
ošetřen!

Jak získám více

Pokud byste se chtěli zabývat oblastí
péče o automobily intenzivněji, infor-
mujte se o seminářích Swissvax Exteri-
eur a Interieur. Zde Vám profesionálo-
vé zprostředkují důležité tipy ke
správnému postupu a dosažení skvě-
lých a trvalých výsledků.

Plán ošetření!

Všimněte si prosím na následující stra-
ně tabulky. Obsahuje plán péče, aby
Váš automobil vždy dobře vypadal, jak
si přejete – perfektně!

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

Koncept Swissvax

Duší konceptu Swissvax je, že mají
všechny produkty své oprávnění a
účinnost z denní praxe a logicky na
sebe navzájem navazují nebo se dopl-
ňují. Tak je možné všechny části vozidla
dostat do špičkové formy až po
poslední tečku. 

Příprava laku bez brusiv

Při každém prvním použití je nutné lak
bezpodmínečně ošetřit pomocí Swiss-
vax Cleaner Fluid Regular. Cleaner Fluid
Regular neobsahuje žádná brusiva, ale
směs těžkých leštících olejů, které
dokonale vyčistí a připraví povrch laku,
tak zaručíte nezbytný základ pro
pozdější konzervaci pomocí Swissvax
karnaubského vosku. Předchozí vrstvy
vosků a ostatní usazeniny jsou tím
zcela odstraněny.

Škrábance na laku

Lehké škrábance se odstraní již pomocí
Cleaner Fluid Regular. Jak a pomocí
jakých Cleaner Fluid produktů vyřešíte
problematické případy, naleznete na
následujících stránkách.

Snadno provedená konzervace

Konzervace pomocí vosků Swissvax je
oproti běžným politurám na lak pro-
cházkou, která potěší. Vosk naneseme
dlaněmi v tenké vrstvě a po krátké
době působení se nános s lehkostí
vyleští. Vosky Swissvax mají velkou
přednost – nezanechávají žádné bílé
zbytky na hranách nebo ve spárách
karosérie.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Ošetření jako od profesionálů 

Nejlepší ochranu pro Vaši investici do
vozidla docílíte s pevným plánem
péče. Ten zaručí stále dobrý vzhled a
nejvyšší možné zachování hodnoty
Vašeho vozidla. Zaneste proto přísluš-
né datum ošetření do tabulky nahoře.

Doporučení:

Cleaner Fluid a vosk  
Každých 6–12 měsíců  
(v závislosti na kilometrickém výkonu)

Vosková konzervace
Každých 3–6 měsíců 
(v závislosti na vosku)

Mytí vozidla 
týdně 

A
U

TO
M

O
B

IL

Cleaner Fluid

Vosk

Vosk

Cleaner Fluid

Vosk

Vosk

Cleaner Fluid

Vosk

Vosk

Cleaner Fluid

Vosk

Vosk

Cleaner Fluid

Vosk

Vosk

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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PŘÍPRAVA LAKU NOVÉHO AUTOMOBILU

C
LE

A
N

ER
 F

LU
ID

 R
EG

U
LA

R

POUŽITÍ

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte. 

2. Než začnete s ošetřením laku, ošet-
řete všechny vnější plastové díly na
vozidle pomocí Swissvax Pneu nebo
Protecton. Tak nemohou plastové díly
pojmout žádný Cleaner Fluid nebo
vosk. 

3. Swissvax Cleaner Fluid Regular
naneste pomocí Swissvax bavlněného
aplikátoru (bílý) rovnoměrnými pohy-
by nahoru / dolů (žádné krouživé
pohyby) na plochu o velikosti kapoty
motoru nebo dvou blatníků.

4. Cleaner Fluid Regular rozetřete leh-
kým tlakem (pohybem nahoru / dolů),
až bude povrch stejnoměrně «vyživený».

5. Swissvax Cleaner Fluid Regular
nenechejte zaschnout. Čistým hadří-
kem Swissvax ještě vlhký Cleaner Fluid
Regular zase setřete a lakovanou plo-
chu malými pohyby nahoru / dolů
vyleštěte (většina lakovaných povrchů
přitom bude «pískat»). Hadřík častěji
obracejte. Můžete také použít hadříky z
mikrovlákna Swissvax MicroAbsorb
hadříku z mikrovlákna (růžový). Nepou-
žívejte prosím žádné jiné běžné hadří-
ky z mikrovlákna, jinak vzniká nebezpe-
čí poškrábání!

Příprava

K tomu použijte Swissvax Cleaner Fluid
Regular. Tento o lak pečující živný roz-
tok nepoužívá žádná brusiva, ale těžké
leštící oleje. Lehké škrábance, asfalt,
pryskyřici a starý vosk se odstraní beze
zbytku. Při tom se Cleaner Fluid Regu-
lar zastaví na zdravé vrstvě laku bez
toho, aby ji poškodil. 

Běžná leštidla vykonají tento úkol s
brusivy také ale s tou nevýhodou, že
odřou nové vrstvy laku, protože brusné
zrnko se nemůže zastavit před zdravou
vrstvou laku.

DŮLEŽITÉ

Po ošetření pomocí Swissvax Cleaner
Fluid vyjeďte s vozidlem teprve až 
po opětovném zakonzervování lakova-
ného povrchu voskem Swissvax!

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Rozšířená příprava

Všechny horizontální lakované plochy
jakož i čelní díly a eventuálně boční
zrcátka ošetřete pomocí Swissvax Paint
Rubber. Jedná se přitom o minerální
tvárnou hmotu, která může usazeniny
na povrchu laku šetrně odstranit bez
toho, aby ho poškodila. Swissvax Paint
Rubber odstraní bez námahy mlhu
aerosolu a barevnou mlhu, jakož i prů-
myslové usazeniny a vytvoří základ pro
jemný, lesklý lakovaný povrch. Dopo-
ručujeme používat Paint Rubber jednou
za šest měsíců.

Následně ošetřete lakované plochy
pomocí Swissvax Cleaner Fluid Regular.
Tento o lak pečující živný roztok
nepoužívá žádná brusiva, ale těžké leš-
tící oleje. Lehké škrábance, asfalt, prys-
kyřici a starý vosk se odstraní beze
zbytku. Přitom se Cleaner Fluid Regular
zastaví na zdravé vrstvě laku bez toho,
aby ji poškodil. 

Běžná leštidla sice vykonají tento úkol s
brusivy také ale s tou nevýhodou, že
odřou nové vrstvy laku, protože brusné
zrnko se nemůže zastavit před zdravou
vrstvou laku.

care for your dream™
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POUŽITÍ 
CLEANER FLUID REGULAR

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte
(pouze pokud nebyl před tím použitý
Paint Rubber). 

2. Než začnete s ošetřením laku, ošet-
řete všechny vnější plastové díly na
vozidle pomocí Swissvax Pneu nebo
Protecton. Tak nemohou plastové díly
pojmout žádný Cleaner Fluid nebo
vosk. 

3. Swissvax Cleaner Fluid Regular
naneste pomocí bavlněného aplikáto-
ru Swissvax (bílý) rovnoměrnými pohy-
by nahoru / dolů (žádné krouživé
pohyby) na plochu o velikosti kapoty
motoru nebo dvou blatníků.

4. Cleaner Fluid Regular rozetřete leh-
kým tlakem (pohybem nahoru / dolů),
až bude povrch stejnoměrně «vyživený».

5. Swissvax Cleaner Fluid Regular
nenechejte zaschnout. Čistým hadří-
kem Swissvax ještě vlhký Cleaner Fluid
Regular zase setřete a lakovanou plo-
chu malými pohyby nahoru / dolů
vyleštěte (většina lakovaných povrchů
při tom bude «pískat»). Hadřík častěji
obracejte. Můžete také použít hadříky z
mikrovlákna Swissvax MicroAbsorb
hadříku z mikrovlákna (růžový). Nepou-
žívejte prosím žádné jiné běžné hadříky
z mikrovlákna, jinak vzniká nebez  pečí
poškrábání!

DŮLEŽITÉ

Po ošetření pomocí Swissvax Cleaner
Fluid vyjeďte s vozidlem teprve až 
po opětovném zakonzervování lakova-
ného povrchu voskem Swissvax!

POUŽITÍ 
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte. 

2. Na opracovávanou plochu nastříkejte
Swissvax Quick Finish a Paint Rubber
lehkým tlakem posouvejte po povrchu. 

3. Zkontrolujte, zda byly všechny nerov-
nosti jako např. mlha na laku nebo nále-
ty rzi zcela odstraněné. Pokud ne, opa-
kujte postup, až bude povrch na omak
zcela hladký. 

4. Odstraněné nečistoty zbarví časem
Swissvax Paint Rubber tmavěji. Abyste
opět získali čistou tvárnou hmotu, mněte
hmotu tak dlouho, až nečistoty zmizí
uvnitř. Swissvax Paint Rubber lze používat
tak často, až bude celá hmota zcela pro-
stoupená částečkami nečistot.

5. Opracované lakované plochy nako-
nec ošetřete pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Regular a zakonzervujte voskem
Swissvax.

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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PŘÍPRAVA LAKU LEHKÉ A STŘEDNÍ ŠKRÁBANCE
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Intenzívní příprava

Všechny lakované plochy, jakož i čelní
díly a eventuálně boční zrcátka ošet -
řete pomocí Swissvax Paint Rubber.
Jedná se přitom o minerální tvárnou
hmotu, která může usazeniny na povr-
chu laku šetrně odstranit bez toho, aby
ho poškodila. Swissvax Paint Rubber
odstraní bez námahy mlhu aerosolu a
barevnou mlhu, jakož i průmyslové
usazeniny a vytvoří základ pro jemný,
lesklý lakovaný povrch.

Swissvax Cleaner Fluid Medium je
lehce abrazivní brusné leštidlo, které se
používá u lehce zvětralých laků nebo u
laků s lehkými až středními stopami
opotřebení. Odstraní jemné až střední
škrábance, mlhu aerosolu a lehce
zmatnělá místa laku.

Cleaner Fluid Medium se rovnoměrně
nanese na postižená místa laku a
zapracuje se silnějším tlakem, přičemž
se přimíchaný mikrogranulát navzájem
obrušuje a brusné leštidlo se tak stává
stále jemnějším. Tak můžete opracovat
oblast po oblasti a zpočátku při tom
máte k dispozici relativně silný brusný
účinek, který se v důsledku zapracová-
ní stává pro povrch laku postupně
slabší a jemnější. Brusný účinek Cleaner
Fluid Medium je velmi dobře kontrolo-
vatelný, proto můžeme zaručit, že se
odstraní jen to absolutně nejnutnější
minimum lakovaného povrchu.
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POUŽITÍ  
CLEANER FLUID MEDIUM

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte
(pouze pokud nebyl předtím použitý
Paint Rubber). 

2. Než začnete s ošetřením laku, ošet-
řete všechny vnější plastové díly na
vozidle pomocí Swissvax Pneu nebo
Protecton. Tak nemohou plastové díly
pojmout žádný Cleaner Fluid nebo
vosk. 

3. Swissvax Cleaner Fluid Medium
pomocí Swissvax Puck (černý)rovno-
měrně naneste na lakovanou plochu a
zapracujte silnějším tlakem. Zapraco-
vání způsobí, že se přimíchaný mikro-
granulát navzájem obrušuje a brusné
leštidlo se tak stává stále jemnějším.

4. Přitom byste měli pracovat postup-
ně na menších plochách max. 1 m2.
Nakonec uveďte Swissvax hadříkem
nebo utěrkou z mikrovlákna (růžová)
do vysokého lesku.

DŮLEŽITÉ

Po ošetření pomocí Swissvax Cleaner
Fluid vyjeďte s vozidlem teprve až 
po opětovném zakonzervování lakova-
ného povrchu voskem Swissvax!

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POUŽITÍ 
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte. 

2. Na opracovávanou plochu nastříkejte
Swissvax Quick Finish a Paint Rubber
lehkým tlakem posouvejte po povrchu. 

3. Zkontrolujte, zda byly všechny nerov-
nosti jako např. mlha na laku nebo nále-
ty rzi zcela odstraněné. Pokud ne, opa-
kujte postup, až bude povrch na omak
zcela hladký. 

4. Odstraněné nečistoty zbarví časem
Swissvax Paint Rubber tmavěji. Abyste
opět získali čistou tvárnou hmotu, mněte
hmotu tak dlouho, až nečistoty zmizí
uvnitř. Swissvax Paint Rubber lze používat
tak často, až bude celá hmota zcela pro-
stoupená částečkami nečistot.

5. Opracované lakované plochy nako-
nec ošetřete pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Medium a zakonzervujte voskem
Swissvax.
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Problematické případy 

Všechny lakované plochy, jakož i čelní
díly a eventuálně boční zrcátka ošetře-
te pomocí Swissvax Paint Rubber.
Swissvax Paint Rubber odstraní bez
námahy mlhu aerosolu a barevnou
mlhu, jakož i průmyslové usazeniny a
vytvoří základ pro jemný, lesklý lakova-
ný povrch.

Příprava poškrábaného nebo zvětralého
laku vyžaduje mnoho opatrnosti a
pozornosti. Dejte si na čas a nebuďte
pod tlakem. A především postupujte
systematicky. U silně zvětralých laků
platí, mechanicky odstranit nejvrchnější
vrstvu laku. 

Swissvax Cleaner Fluid Strong je středně
až silně abrazivní brusné leštidlo, které
mechanicky odstraní z lakovaného
povrchu škrábance, mlhu jakož i slzy,
silnou oxidaci nebo poleptání (např.
ptačím trusem).

Stejně jako Cleaner Fluid Medium se
Cleaner Fluid Strong rovnoměrně
nanese na postižená místa laku a
zapracuje silným tlakem, přičemž se
přimíchaný mikrogranulát navzájem
obrušuje a brusné leštidlo se tak stává
stále jemnějším a jemnějším. Tak
můžete opracovat oblast po oblasti a
zpočátku při tom máte k dispozici silný
brusný účinek, který se stává postupně
slabším.

Poté, co jste problémová místa ošetřili
pomocí Cleaner Fluid Strong, připraví
se povrch laku k zakonzervování vos-
kem pomocí Cleaner Fluid Medium
(ne Cleaner Fluid Regular!).
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POUŽITÍ
CLEANER FLUID STRONG

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte
(pouze pokud nebyl předtím použitý
Paint Rubber). 

2. Než začnete s ošetřením laku, ošet-
řete všechny vnější plastové díly na
vozidle pomocí Swissvax Pneu nebo
Protecton. Tak nemohou plastové díly
pojmout žádný Cleaner Fluid nebo
vosk. 

3. Swissvax Cleaner Fluid Strong
pomocí Swissvax Puck (černý) rovno-
měrně naneste na lakovanou plochu a
zapracujte silnějším tlakem. Zapraco-
vání způsobí, že se přimíchaný mikro-
granulát navzájem obrušuje a brusné
leštidlo se tak stává stále jemnějším.

4. Přitom byste měli pracovat postup-
ně na menších plochách max. 1 m2.
Nakonec uveďte hadříkem Swissvax do
vysokého lesku.

5. Nakonec opakujte pracovní krok s
Swissvax Cleaner Fluid Medium (ne
Cleaner Fluid Regular!), aby se odstranil
veškerý zbytkový materiál od Cleaner
Fluid Strong!Poté je lak připravený ke
konzervaci voskem Swissvax.

DŮLEŽITÉ

Po ošetření pomocí Swissvax Cleaner
Fluid vyjeďte s vozidlem teprve až 
po opětovném zakonzervování lakova-
ného povrchu voskem Swissvax!

POUŽITÍ
CLEANER FLUID MEDIUM

1. Swissvax Cleaner Fluid Medium rov-
noměrně naneste na lakovanou plochu
pomocí Swissvax Puck (černý)a silnějším
tlakem zapracujte. Zapracování způsobí,
že se přimíchaný mikrogranulát navzá-
jem obrušuje a brusné leštidlo se tak
stává stále jemnějším. 

2. Přitom byste měli pracovat postupně
na menších plochách max. 1 m2. Nako-
nec uveďte hadříkem Swissvax do vyso-
kého lesku.

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POUŽITÍ 
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte. 

2. Na opracovávanou plochu nastříkejte
Swissvax Quick Finish a Paint Rubber
lehkým tlakem posouvejte po povrchu. 

3. Zkontrolujte, zda byly všechny nerov-
nosti jako např. mlha na laku nebo nále-
ty rzi zcela odstraněné. Pokud ne, opa-
kujte postup, až bude povrch na omak
zcela hladký. 

4. Odstraněné nečistoty zbarví časem
Swissvax Paint Rubber tmavěji. Abyste
opět získali čistou tvárnou hmotu, mněte
hmotu tak dlouho, až nečistoty zmizí
uvnitř. Swissvax Paint Rubber lze používat
tak často, až bude celá hmota zcela pro-
stoupená částečkami nečistot.

5. Opracované lakované plochy nako-
nec ošetřete pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Medium a zakonzervujte voskem
Swissvax.
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Profesionální a rychlé 

Všechny lakované plochy, jakož i čelní
díly a eventuálně boční zrcátka ošetře-
te pomocí Swissvax Paint Rubber. To je
základ pro jemný, lesklý lakovaný
povrch.

Swissvax Cleaner Fluid Professional je
vysoce účinné brusné leštidlo pro leští-
cí stroje, které svoji abrazivitu samo
mění, které se používá u nově lakova-
ných povrchů stejně jako i u laků s leh-
kými až středními stopami používání.
Cleaner Fluid Professional optimalizuje
běžné dvoustupňové leštící procesy na
čerstvě lakovaných površích. Dodateč-
né přeleštování je u námi nabízených
jednostupňových leštících procesů
zbytečné, při současné optimalizaci
kvality povrchu. Hologramy a závoje
lze díky nejmodernější nano technolo-
gii leštění zcela eliminovat. Takto dosa-
žená úspora času dělá dojem a otevírá
v ošetření použitých vozidel zcela nové
možnosti.

Vyberte si leštičku s variabilními otáč-
kami (rotační nebo semi-excentrický
stroj). K odstranění škrábanců se použi-
jí vyšší otáčky ve spojení s hrubší leští-
cím kotoučem nebo beránčí kůží. K
odstranění hologramů a závojů pou -
žijte nižší otáčky ve spojení s měkkým
leštícím kotoučem. Naši technici Vám s
používáním rádi kompetentně a zdar-
ma poradí telefonicky, emailem nebo
při návštěvě naší Švýcarské manufaktu-
ry nebo v pobočce našeho zastoupení
v dané zemi.
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DŮLEŽITÉ

Po ošetření pomocí Swissvax Cleaner
Fluid vyjeďte s vozidlem teprve až 
po opětovném zakonzervování lakova-
ného povrchu voskem Swissvax!

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

POUŽITÍ
CLEANER FLUID PROFESSIONAL

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte
(pouze pokud nebyl předtím použitý
Paint Rubber). 

2. Než začnete s ošetřením laku, ošet-
řete všechny vnější plastové díly na
vozidle pomocí Swissvax Pneu nebo
Protecton. Tak nemohou plastové díly
pojmout žádný Cleaner Fluid nebo
vosk. 

3. K odstranění lehkých škrábanců
použijte leštičku s variabilní regulací
otáček (300–1500ot./min.), Cleaner
Fluid Professional a leštící kotouč
Swissvax Fine.

4. K odstranění lehkých hologramů
použijte leštičku s variabilní regulací
otáček (300–1500ot./min.), Cleaner
Fluid Professional a leštící kotouč
Swissvax Fine.

5. Postup leštění: pro obě použití
popsaná v bodě 3. a 4. položte leštící
kotouč na střed nástroje. Kotouč nejprve
lehce navlhčete pomocí Quick Finish.
Cleaner Fluid Professional naneste na
vnější plochu leštícího kotouče v sil -
nější vrstvě a prsty rozetřete po ploše.
Zapněte leštičku a položte na povrch.
Části plochy opracovávejte křížovými
pohyby cca 20–60 sekund, až se pro-
dukt stane transparentním. Doleštěte
pomocí Swissvax MicroAbsorb hadříku
z mikrovlákna (růžový). Je-li to nutné,
opakujte celý postup. Poté je lak při-
pravený k zakonzervování voskem
Swissvax.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POUŽITÍ 
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte. 

2. Na opracovávanou plochu nastříkejte
Swissvax Quick Finish a Paint Rubber
lehkým tlakem posouvejte po povrchu. 

3. Zkontrolujte, zda byly všechny nerov-
nosti jako např. mlha na laku nebo nále-
ty rzi zcela odstraněné. Pokud ne, opa-
kujte postup, až bude povrch na omak
zcela hladký. 

4. Odstraněné nečistoty zbarví časem
Swissvax Paint Rubber tmavěji. Abyste
opět získali čistou tvárnou hmotu, mněte
hmotu tak dlouho, až nečistoty zmizí
uvnitř. Swissvax Paint Rubber lze používat
tak často, až bude celá hmota zcela pro-
stoupená částečkami nečistot.

5. Opracované lakované plochy nako-
nec ošetřete pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Professional a zakonzervujte vos-
kem Swissvax.
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PŘÍPRAVA LAKU STROJNÍ LEŠTĚNÍ A SILNÉ ŠKRÁBANCE
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Problematické případy řešené 
profesionálně 

Všechny lakované plochy, jakož i čelní
díly a eventuálně boční zrcátka ošetře-
te pomocí Swissvax Paint Rubber.
Swissvax Paint Rubber odstraní bez
námahy mlhu aerosolu a barevnou
mlhu, jakož i průmyslové usazeniny a
vytvoří základ pro jemný, lesklý lakova-
ný povrch.

Příprava poškrábaného nebo zvětralé-
ho laku vyžaduje mnoho opatrnosti a
pozornosti. Dejte si na čas a nebuďte
pod tlakem. A především postupujte
systematicky. U silně zvětralých laků
platí, mechanicky odstranit nejvrchnější
vrstvu laku. 

Swissvax Cleaner Fluid Strong je střed-
ně až silně abrazivní brusné leštidlo,
které mechanicky odstraní z povrchu
laku škrábance, mlhu aerosolu a slzy,
silnou oxidaci nebo poleptání (např.
ptačím trusem).

Poté, co jste problémová místa ošetřili
pomocí Cleaner Fluid Strong, připraví
se povrch laku k zakonzervování vos-
kem pomocí Cleaner Fluid Professional.
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DŮLEŽITÉ

Po ošetření pomocí Swissvax Cleaner
Fluid vyjeďte s vozidlem teprve až 
po opětovném zakonzervování lakova-
ného povrchu voskem Swissvax!

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

POUŽITÍ CLEANER FLUID STRONG 
AND PROFESSIONAL

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte
(pouze pokud nebyl předtím použitý Paint
Rubber). 

2. Než začnete s ošetřením laku, ošetřete
všechny vnější plastové díly na vozidle
pomocí Swissvax Pneu nebo Protecton. 
Tak nemohou plastové díly pojmout žádný
Cleaner Fluid nebo vosk.

3. K odstranění škrábanců použijte leštičku
s variabilní regulací otáček (300–2000ot.min.),
Cleaner Fluid Strong nebo Medium a Swiss-
vax leštící kotouč Strong nebo Medium (v
závislosti na síle škrábanců). Poté použijte
na opracovávanou plochu Cleaner Fluid
Professional s leštícím kotoučem Fine.

4. K odstranění hologramu použijte leštičku
s variabilní regulací otáček ( 300–2000ot.min.)
Cleaner Fluid Strong nebo Medium a
Swissvax leštící kotouč Medium. Poté pou-
žijte na opracovávanou plochu Cleaner
Fluid Professional s leštícím kotoučem Fine.

5. Postup leštění: leštící kotouč nejprve
lehce navlhčete pomocí Quick Finish. Clea-
ner Fluid naneste na vnější plochu leštícího
kotouče v silnější vrstvě a prsty rozetřete
po ploše. Zapněte leštičku a položte na
povrch. Části plochy opracovávejte křížo -
vými pohyby cca 20–60 sekund, až se pro-
dukt stane transparentním. Doleštěte
pomocí Swissvax MicroAbsorb hadříku z
mikrovlákna (růžový). Je-li to nutné, opa -
kujte celý postup. Poté je lak připravený k
zakonzervování voskem Swissvax.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POUŽITÍ 
PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Vozidlo důkladně umyjte a vysušte. 

2. Na opracovávanou plochu nastříkejte
Swissvax Quick Finish a Paint Rubber
lehkým tlakem posouvejte po povrchu. 

3. Zkontrolujte, zda byly všechny nerov-
nosti jako např. mlha na laku nebo nále-
ty rzi zcela odstraněné. Pokud ne, opa-
kujte postup, až bude povrch na omak
zcela hladký. 

4. Odstraněné nečistoty zbarví časem
Swissvax Paint Rubber tmavěji. Abyste
opět získali čistou tvárnou hmotu, mněte
hmotu tak dlouho, až nečistoty zmizí
uvnitř. Swissvax Paint Rubber lze používat
tak často, až bude celá hmota zcela pro-
stoupená částečkami nečistot.

5. Opracované lakované plochy nako-
nec ošetřete pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Professional a zakonzervujte vos-
kem Swissvax.
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Umění kompozice 

Je jako péče o pleť: nejprve přijde
hloubkové čištění a pak ošetření sladě-
né s typem pokožky. Teprve čistota
pórů do hloubky vytvoří základ pro
bezvadnou přilnavost a účinek. Stejně
tak funguje celosvětově preferovaný
koncept Swissvax. Pro bezvadné
hloubkové čištění se použije unikátní
Cleaner Fluid. Unikátní, protože tento o
lak pečující živný roztok si vystačí bez
brusiv. Poškrábané a zvětralé laky se
ošetří pomocí Cleaner Fluid Medium
nebo Strong. 

Nyní následuje konzervace voskem.
Vosky se 100% obsahem karnaubské-
ho vosku sice nabízejí vysoký stupeň
lesku, ale jak známo mají také nedosta-
tečnou životnost a sklon k tvorbě
šmouh a prachu. Proto má umění
kompozice právě u vosků zcela rozho-
dující význam. Teprve správná směs
karnaubského vosku s ostatními
doprovodnými vosky, PTFE, ovocnými
oleji atd. zaručuje vynikající výsledky
lesku a vysokou životnost až jeden rok. 

Ručně vyrobený a sladěný s různými
druhy laků a použitím jsou tak zákla-
dem pro perfektní voskové produkty. 

Není tedy žádný div, že si pro svou kva-
litu a účinnost Swissvax vybrali takoví
automobilový výrobci, jako jsou 
Rolls-Royce Motorcars, Automobili
Lamborghini, Mercedes-Benz Classic,
Spyker Cars a Automobiles Bugatti.

care for your dream™

TIPY OD ODBORNÍKŮ 

Klasické nanesení vosku Swissvax na
povrch laku se provádí přímo dlaně-
mi. Vezměte z nádobky malé množ-
ství vosku a rozetřete ho v dlaních.
(Sundejte si prosím prstýnky!). Tímto
způsobem zabráníte nanesení příliš
silné vrstvy vosku a máte současně
příležitost ucítit ještě případné
nerovnosti.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA 

Vosky Swissvax jsou extrémně účin-
né. Naneste proto vždy pouze úplně
tenké vrstvy. Je-li vrstva uzavřená,
pak je plně dostačující. Tímto způso-
bem bez problémů realizujete až
25 použití z jedné dózy. Vaše vozid-
lo získá velmi kvalitní konzervaci s
vysokou životností, jejíž spotřeba a
náklady jsou drasticky nižší, než to
zpočátku vypadá.
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POZNÁMKA K POUŽITÍ

Pokud by došlo při nebo po použití
vosků Swissvax k tvorbě«špinavých
šmouh», plochu ještě jednou otřete
čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) a vosk
nechte při příštím použití působit o
několik minut déle.

POUŽITÍ 
PTFE VOSK SHIELD

1. Povrch laku ošetřete pomocí
Swissvax Paint Rubber (viz Index) a
Swissvax Cleaner Fluid Regular (viz
Index). Čím hladší je opracovávaný
povrch laku, tím účinnější je efekt
PTFE, proto je ke každému Setu
Swissvax Shield přibalený Swissvax
Paint Rubber.

2. Další postup jak je popsáno u uni-
verzálních a speciálních vosků.

POUŽITÍ 
UNIVERZÁLNÍ & SPECIÁLNÍ VOSKY 

1. Vosk Swissvax naneste pomocí apliká-
toru Swissvax (černý) nebo dlaněmi tak,
aby se na povrchu laku vytvořil z vosku
rovnoměrný film. 

2. Několik minut nechte působit, ale
nenechejte zaschnout. 

3. Čistým Swissvax hadříkem na vosk
(červený) lehce setřete přes film z vosku
a nakonec pomocí hadříku z mikrovlák-
na Swissvax MicroPolish (modrý) vyleš-
těte do vysokého lesku. Hadřík přitom
stále obracejte.

4. Povrchu laku se 3 hodiny nedotýkejte
a vozidlo při nejbližší příležitosti po
ošetření postavte na sluníčko. V průbě-
hu hodin budete moci sledovat, jak se
lesk neustále prohlubuje.

5. Pokud je to nutné, následně povrch
ještě jednou krátce otřete pomocí had-
říku z mikrovlákna Swissvax MicroPolish
(modrý). 
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PŘÍPRAVA LAKU !

Při každém prvním použití vosku
Swissvax je bezpodmínečně nutné
ošetřit lak pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Regular (viz Index), aby se vosk
mohl spojit s lakem.

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Swissvax «Onyx»

Standardní vosk pro všechny
odstíny barev  

S 30% obsahu čistého brazilského
Grade One karnaubského vosku se
na všech lacích vytvoří jasný lesk a
odpuzující ochrana. Receptura ale
není rezistentní vůči sodným lou-
hům, a je proto méně vhodná pro
použití v zimě.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Swissvax «Mirage»

Prémiový vosk pro všechny 
odstíny barev   

Prémiový vosk se 40% obsahu čisté-
ho brazilského Grade One karnaub-
ského vosku pro zvýšenou ochranu
laku. Tato receptura obohacená o
extrakty olejů z avokáda a tropické-
ho ovoce nabízí dlouhodobou
ochranu laku, obzvláště také v zimě
a při pravidelném používání mycích
zařízení (textilní myčka).

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).
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Swissvax «Concorso»

Slavný vosk pro hluboce se 
zrcadlící povrchy   

Obohacený o extrakty z mučenky a
meruněk propůjčí laku tato vysoce
koncentrovaná receptura s 50%
obsahu nejčistějšího žlutého Grade
One karnaubského vosku lesk, se
kterým se jinak setkáte jen u cenami
poctěných veteránů. 

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Swissvax «Mystery»

Původní tajná receptura  

Tato, svého času pro zakladatele
firmy Hanse Anwandera rezervova-
ná, tajná receptura se zakládá z 55%
obsahu na nejčistším neběleném
Grade-One karnaubském vosku.
Mystery obsahuje vysoké podíly vos-
kových esterů, voskových alkoholů a
mastných kyselin s dlouhým řetěz-
cem. S extrakty z vlašských ořechů,
kiwi a vanilky vytváří především na
starších uni-lacích senzační požitek z
lesku.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POZNÁMKA K POUŽITÍ

Pokud by došlo při nebo po použití
vosků Swissvax k tvorbě«špinavých
šmouh», plochu ještě jednou otřete
čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) a vosk
nechte při příštím použití působit o
několik minut déle.

PŘÍPRAVA LAKU !

Při každém prvním použití vosku
Swissvax je bezpodmínečně nutné
ošetřit lak pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Regular (viz Index), aby se vosk
mohl spojit s lakem.
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Swissvax «Divine»

Vzorem byl lesk ozdob z 
vánočního stromečku    

Pouze pro hrstku sběratelů a
nadšenců za rok vytváříme nejnároč-
nější karnaubové konzervace s více
než 60% obsahu nejčistšího bílého
Grade-One karnaubského vosku ze
severu Brazílie. Přitom se nebojíme
námahy přesně sladit vysoce lesklé
konzervace s většinou velmi starým
lakem.

Konzervace obohacené o extrakty z
broskví, vlašských ořechů a vanilky
se plní ručně a dodávají se v exklu-
zivní akrylové krabičce s osobní ryti-
nou.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Swissvax «Crystal Rock»

Paul Dalton’s State-of-the-Art 
Car Wax  

Paul Dalton je slavný po celém světě
pro svůj mimořádný talent v péči o
automobily. Od RTL až po japonské
televizní stanice se vysílaly zprávy o
jeho «Ł5000-car-wash». S obětavostí a
dokonalostí pečuje o super auta v
Evropě, Americe, Asii stejně jako i na
Středním východě a je vyhlášený svojí
horlivostí pro detail. Paulu Daltonovi
bylo jasné, že pro výrobu vlastního
karnaubského vosku «Crystal Rock»
přichází v úvahu pouze exkluzivní
výrobce automobilových vosků –
malá švýcarská manufaktura na vosky
Swissvax. S více než 76% obsahu
čistého Grade-One karnaubského
vosku barvy slonové kosti ze severní
Brazílie byla navržena vysoce moderní
konzervace karnauby, která disponuje
jedním z největších podílů karnaub-
ského vosku na světě. Přesto se 
«Crystal Rock» používá velmi snadno,
rychle a příjemně. Kromě skvělého
odpuzovacího efektu se docílí neza-
pomenutelného požitku z lesku na
všech systémech laků s hluboce záři-
vými a jemně zrcadlícími povrchy,
které udiví i zkušené nadšence.
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Swissvax «Zuffenhausen»

Speciální vosk pro laky Porsche  

«Zuffenhausen» je prémiový vosk s
40% obsahu čistého karnaubského
vosku barvy slonové kosti ze severní
Brazílie, který byl vyvinutý speciálně
pro 2složkové laky na moderních
vozidlech značky Porsche (od mode-
lu 911 po všechny G modely).

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Swissvax «Blau-Weiss»

Speciální vosk pro laky BMW  

«Blau-Weiss» je prémiový vosk se
40% obsahu čistého karnaubského
vosku barvy slonové kosti a žlutého
ze severní Brazílie, který je přizpůso-
bený speciálně pro systémy laků
používaných u BMW (od 70tých let)
a zaručuje vysokou životnost vos -
kové konzervace.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POZNÁMKA K POUŽITÍ

Pokud by došlo při nebo po použití
vosků Swissvax k tvorbě«špinavých
šmouh», plochu ještě jednou otřete
čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) a vosk
nechte při příštím použití působit o
několik minut déle.

PŘÍPRAVA LAKU !

Při každém prvním použití vosku
Swissvax je bezpodmínečně nutné
ošetřit lak pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Regular (viz Index), aby se vosk
mohl spojit s lakem.



46

care for your dream™

SPECIÁLNÍ VOSKY

V
O

SK
Y

 S
W

IS
SV

A
X

Swissvax «Scuderia»

Speciální vosk pro italské 
automobily  

Scuderia je speciální vosk vyvinutý
speciálně pro systémy laků italských
vozidel (jako Alfa Romeo, Ferrari, Fiat,
Lancia a Maserati) se 40% obsahu
podílu čistého žlutého Grade-One
karnaubského vosku. Pro moderní
vozidla Lamborghini doporučujeme
použít vosk Swissvax Mirage nebo
Concorso.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Swissvax «Viking»

Speciální vosk pro Volvo a Saab   

Formule s 30% obsahu čistého
Grade-One karnaubského vosku se
věnuje speciálním potřebám těchto
laků a viditelně působí proti «mléč-
nému» vzhledu tmavších laků a pro-
půjčí lakovanému povrchu nejlepší
odpuzovací vlastnosti.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).
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Swissvax «Samuraï»

Speciální vosk pro japonské 
systémy laků   

Se 30% obsahu čistého brazilského
Grade-One karnaubského vosku
vytváří na všech lacích lesk bez
šmouh a propůjčí lakovanému povr-
chu nejlepší odpuzovací vlastnosti.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Swissvax «Reflexus»

Speciální vosk pro laky Lexus  

Se 40% obsahu čistého brazilského
Grade-One karnaubského vosku
barvy slonové kosti ze severní Brazí-
lie byl vytvořený na míru pro značku
Lexus (od modelu 1988 LS400). 
Starším modelům s tmavým lakem
dodá nový lesk a lehce «mléčný»
vzhled zmizí.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POZNÁMKA K POUŽITÍ

Pokud by došlo při nebo po použití
vosků Swissvax k tvorbě«špinavých
šmouh», plochu ještě jednou otřete
čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) a vosk
nechte při příštím použití působit o
několik minut déle.

PŘÍPRAVA LAKU !

Při každém prvním použití vosku
Swissvax je bezpodmínečně nutné
ošetřit lak pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Regular (viz Index), aby se vosk
mohl spojit s lakem.
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Swissvax «Glacier»

Speciální vosk pro bílé 
automobily   

Glacier je prémiový vosk pro všechny
bílé systémy laků. Se svými 40%
obsahu čistého brazilského Grade-
One karnaubského vosku vytváří
dojem vysokého lesku a nabízí zvý-
šenou ochranu před trusem od
hmyzu a «černými stopami po dešti»
na bílém povrchu laku.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Swissvax «Shield»

s protipřilnavým PTFE  
«efekt teflonové pánve na pečení»

Shield je zvláštní inovační karnaub-
ský vosk, který obohacením o protip-
řilnavý PTFE propůjčí automobilu
rafinovaný ochranný štít. Konzervace
Shield odolává díky příslovečnému
«efektu pánve na pečení» i nejtvrd-
ším podmínkám.

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Spyker na Automobilsalon Geneva představuje
kolekci Spyker Car Care Kits od Swissvax
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Swissvax «Nitro»

Speciální vosk pro nitrocelu -
lózové laky   

Nitro je standardní vosk v paletě
vosků Swissvax pro staré nitroceluló-
zové laky. Se svými 30% obsahu
čistého brazilského Grade-One kar-
naubského vosku vytváří lesk bez
šmouh a úspěšně zabraňuje křídová-
ní běžnému u nitrolaků. 

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

Pro matné laky použijte výhradně Swissvax «Opaque»

Swissvax «356»

Speciální vosk pro starší 
syntetické laky 

356 je speciální vosk se 40% obsahu
čistého karnaubského vosku a olejo-
vými extrakty z vanilky a citrusových
plodů, který byl vyvinutý speciálně
pro požadavky péče a ochrany origi-
nálních syntetických laků němec-
kých veteránů z 50tých let (např.
Porsche 356, 550, Mercedes 190 SL,
300 SL, Borgward).

Vosky Swissvax se používají po 
očištění laku a předběžném ošetření
pomocí Swissvax Cleaner Fluid
Regular (viz index).

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

POZNÁMKA K POUŽITÍ

Pokud by došlo při nebo po použití
vosků Swissvax k tvorbě«špinavých
šmouh», plochu ještě jednou otřete
čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) a vosk
nechte při příštím použití působit o
několik minut déle.

PŘÍPRAVA LAKU !

Při každém prvním použití vosku
Swissvax je bezpodmínečně nutné
ošetřit lak pomocí Swissvax Cleaner
Fluid Regular (viz Index), aby se vosk
mohl spojit s lakem.



CAR BATH «OPAQUE»
MYTÍ

1. Jeden uzávěr Swissvax Car Bath Opa-
que přidejte do vědra s 20 litry teplé (ne
vařící!) vody. 

2. Vozidlo důkladně ostříkejte čistou
vodou. 

3. Pomocí mycí houby Swissvax Wasch-
pudel™ a dostatečného množství vody
umyjte vozidlo «shora dolů». Vždy myjte
jen malé plochy, mycí houbu Waschpu-
del™ často máchejte.

4. Vozidlo ostříkejte dostatkem čisté
vody.

5. Vozidlo vysušte pomocí stěrky Swissvax
Hydralip a čistým hadříkem.
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PRE-CLEANER «OPAQUE»
ČIŠTĚNÍ LAKU

1. Automobil umyjte a vysušte. Otisky
prstů a zbývající nečistoty lze odstranit
pomocí Swissvax Pre-Cleaner Opaque
a hadříku z mikrovlákna Swissvax. 

2. Ze vzdálenosti cca 20 cm nastříkejte
Swissvax Pre-Cleaner Opaque na
matný lak. 

3. Tekutinu ihned rozetřete nadvakrát
složeným hadříkem z mikrovlákna
Swissvax Microabsorb (růžový) a nene-
chejte zaschnout.

4. Hadřík z mikrovlákna Swissvax
Micro Absorb (růžový) otočte a čistou
stranou vytřete povrch do sucha.

care for your dream™

1 2

DŮLEŽITÉ

Na matné laky se nesmí používat žádná běžná leštidla, vosky, odstraňovače hmyzu
nebo houbičky na hmyz. Ani Swissvax produkty Paint Rubber a veškeré Cleaner Fluids a
Mechanic Paint Repair nejsou určeny pro matné laky. Na matné laky použijte pouze
ošetřující prostředky speciálně pro ně vyrobené, jako je produktová řada«Opaque», aby
se nezničil matný vzhled povrchu.
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SWISSVAX WAX «OPAQUE»
KONZERVACE LAKU

1. Swissvax vosk «Opaque» naneste
pomocí Swissvax aplikátoru (černý) tak,
aby se na matném povrchu laku vytvo-
řil rovnoměrný voskový film. 

2. Několik minut nechte působit, ale
nenechte ho zaschnout. 

3. Čistým Swissvax hadříkem (červený)
lehce otřete voskový film a nakonec
setřete hadříkem z mikrovlákna Swiss-
vax MicroPolish (modrý). Hadřík při
tom neustále obracejte.

4. Po dobu tří hodin se prsty nedo -
týkejte matného povrchu laku prsty
(vozidlem však můžete odjet).

3 4 QUICK FINISH «OPAQUE»
RYCHLÉ OŠETŘENÍ

1. Před použitím lahvičku důkladně
protřepejte.

2. Ze vzdálenosti cca 20 cm nastříkejte
Swissvax Quick Finish Opaque na lak.

3. Tekutinu ihned rozetřete čistým 
hadříkem Swissvax a nenechejte
zaschnout.

4. Čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) povrch
laku vyleštěte.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Swissvax Metal Polish čistí, leští a
chrání všechny kovy

Odstraní usazeniny, rez a oxidaci efek-
tivně, rychle a šetrně. Vytvoří vysoký
stupeň lesku a nabízí efektivní dlou-
hotrvající ochranu.

Součásti z chromu

jsou skutečným a důležitým poutačem
vozidla. Oproti všeobecnému mínění
vyžaduje chrom pravidelnou péči. 
Vrstva chromu je tenoučká a při nedo-
statečné péči má sklon ke korozi. 
Bezpodmínečně dbejte na to, abyste
používali leštidlo bez tvrdých mecha-
nických čistících přísad. Bezvadný
vysoký lesk chromu se bohužel příliš
často ošetřuje velmi agresivními pro-
středky čímž se zkazí tak nehezkými
vlasovými škrábanci.

Chladič z niklu a mosazi 

by se měl ošetřovat leštidlem, které
nabízí především dlouhodobou ochra-
nu před oxidací. Při použití méně hod-
notného leštidla je nutné často po sil-
nějším dešti opětovné vyleštění,
protože lesk pohasne díky nehezkým
kapkám vody.

Aluminium

reaguje velmi citlivě na příliš agresivní
leštidla. Pouze vyvážený produkt přine-
se dlouhotrvající lesk, který si přejeme
na hlavách válců, krytech ventilů, ráf-
cích atd.

care for your dream™

POZOR

Metal Polish nepoužívejte na
pochromované plastové díly.
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POUŽITÍ

1. Produkt nejprve na skrytém místě
vyzkoušejte! 

2. Swissvax Metal Polish pomocí jed-
norázového Swissvax leštícího hadříku
naneste rovnoměrnými pohyby naho-
ru / dolů (žádné krouživé pohyby) na
povrch kovu. 

3. Jemně vetřete, až se povrch hezky
leskne.

4. Pomocí Swissvax MicroPolish
(modrý) vytřete do vysokého lesku.

5. Potom zakonzervujte voskem Swiss-
vax a pomocí Swissvax MicroAbsorb
hadříku z mikrovlákna (růžový) vyleště-
te do vysokého lesku.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland



54
PRŮHLEDNÝ

C
RY

ST
A

L

Jasný výhled 

Většina výrobců prostředků pro ošetře-
ní zachází se skleněnými plochami
vozidla spíše macešsky. Neprávem,
protože nejen lak a kola, ale i okna jsou
důležitou částí pro pěstěný vzhled
vozidla. Vlivy okolí, jako silikon, dehet,
hmyz atd., zanechají stopy na vnějších
plochách, které mohou zvláště v oblas-
ti stěračů při dešti negativně ovlivnit
výhled. Swissvax Crystal je připravený k
použití, již namíchaný. Čistí bleskurych-
le, bez šmouh a bez toho, aby poškodil
zabarvení nebo fólie Vašich skel.

care for your dream™
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Konzervace oken z venčí 

Rain-X zcela snadno odpuzuje vodu ze
skleněných ploch. To znamená jasný
výhled bez šmouh při dešti i s pomalý-
mi stěrači – obzvláště v noci od světel
protijedoucích vozidel.A zbytky hmyzu
lze odstranit jen vlhkým hadříkem.
Rain-X je pro mycí linku odolný.
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Konzervace oken zevnitř 

Anti FOG trvalé mikropolymerové
ošetření, které intenzivně brání orosení
skleněných nebo plastových oken.
Čelní skla, průzory helem a brýle zůsta-
nou čisté a bez orosení. Lze ho použít
na již orosená okna.
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POUŽITÍ

1. Swissvax Crystal rovnoměrně nastří-
kejte na čistý hadřík z mikrovlákna
Swissvax MicroWash (žlutý) a rozetřete
po skleněných plochách. 

2. Skleněnou plochu druhým čistým
hadříkem z mikrovlákna Swissvax Mic-
roWash (žlutý) dobře vyleštěte.

POUŽITÍ

1. Jemný hadřík navlhčete Anti Fogem
a krouživými pohyby naneste na vyčiš-
těná vnitřní okna. 

2. Nechte uschnout.

3. Vytvořený film setřete vlhkým hadří-
kem Swissvax a suchým hadříkem
Swissvax vyleštěte do vysokého lesku.

TIP

Čelní sklo, které je silně znečištěné
zbytky hmyzu postříkejte pomocí
Quick Finish a pomocí Paint Rubber
předčistěte.

INSTRUCTIONS FOR USE PNEU

3. Vytvořený film setřete vlhkým
hadříkem Swissvax a suchým hadří-
kem Swissvax vytřete do vysokého
lesku.

POUŽITÍ

1. Vnější skleněné plochy vyčistěte
pomocí Swissvax Crystal. 

2. Rain-X rozetřete papírem (běžným v
domácnosti) na vnější plochy skel a
nechte cca 5 minut působit. Dodateč-
ně natřete gumičky stěračů.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Čištění interiéru 

Zásadně by se měly nejprve odstranit
volné nečistoty pomocí vysavače.
Doporučuje se vyndat koberce z pod-
lahy ven. Podlahové koberce a kobe-
rečky se velmi účinně čistí pomocí
Swissvax Fabric. Následně vyčistěte
plasty a vinylová polstrování pomocí
Swissvax Plastic Wash. Textilní sedačky
dobře vysajte a vyčistěte pomocí
Swissvax Fabric.

Textil na vlastní kůži 

Swissvax Fabric je koncentrát čistidla
na textil, který se smíchá s minerální
vodou obsahující oxid uhličitý ve
vhodně odstupňované mísící lahvi
Swissvax Mixing Bottle nastříkání směsi
dovolí důkladné, snadné a šetrné čiště-
ní textilií jako je látkové polstrování,
koberce vozidla, strop nebo textilní
střechy. Podstatná výhoda oproti pro-
duktům na čištění textilií na bázi pěny
spočívá v možnosti lepšího (přesnější-
ho) dávkování, čímž se lze vyvarovat
takzvaných «kroužků od čištění» na čiš-
těné ploše. V kombinaci s proslule oblí-
benou mísící lahví Swissvax Mixing
Bottle představuje Swissvax Fabric
pomůcku k osvěžení a čištění textilií
všech typů.

care for your dream™

POUŽITÍ 

1. Swissvax Mixing Bottle naplňte
minerální vodou s oxidem uhličitým až
ke značce «1:2».

2. K tomu přidejte koncentrát Swissvax
Fabric až ke značce «1:3». 

3. Mixing Bottle lehce promíchejte.

4. Směs Swissvax Fabric rovnoměrně
nastříkejte na ošetřovanou plochu a
nechte 1–2 minuty působit.

5. Povrch lehce setřete jemným kartáč-
kem nebo čistým jemným hadříkem
Swissvax a nechte uschnout.

6. Suchou plochu důkladně vysajte
vysavačem.

7. Vyčištěné plochy střech kabrioletů
bezpodmínečně znovu naimpregnujte
(pomocí Swissvax Lotos Protectant).



57

www.swissvax.cz

O
KN

A
 &

 IN
TE

RI
ÉR

ALCANTARA V INTERIÉRU

A
LC

A
N

TA
 C

LE
A

N
ER

Čištění interiéru 

Zásadně by se měly nejprve odstranit
volné nečistoty pomocí vysavače.
Doporučuje se vyndat koberce z pod-
lahy ven. Podlahové koberce a kobe-
rečky se velmi účinně čistí pomocí
Swissvax Fabric. Následně vyčistěte
plasty a vinylová polstrování pomocí
Swissvax Plastic Wash.

Alcantara na vlastní kůži

Alcantarou (umělá semiš) potažená
sedadla a vnitřní polstrování jsou odol-
ná proti znečištění. Pokud se ale Alcan-
tara čistí, je nutné postupovat opatrně.
Použití běžných čističů je většinou pro-
blematické, protože mohou obsahovat
rozpouštědla, která umělá vlákna
Alcantary oslabují. Alcanta Cleaner
obsahuje biologicky odbouratelné pří-
sady a byl speciálně vyvinutý pro pravi-
delné čištění syntetických usní.

POUŽITÍ 

1. Alcanta Cleaner nastříkejte na čistou
houbičku nebo přímo na plochu
Alcantary. Středním tlakem celou plo-
chu vyčistěte. 

2. Na silněji znečištěné povrchy Alcan-
tary nastříkejte Alcanta Cleaner a
pomocí Swissvax kartáčku krouživými
pohyby bez tlaku zapracujte. 

3. Jemným bavlněným hadříkem
vysušte do sucha. Nedřete!

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Čištění kůže 

Swissvax Leather Cleaner je vysoce
účinný a přesto šetrný čistič kůže, který
obsahuje aktivní biologicky odboura -
telné ingredience a je obohacený gly-
cerinem. Jeho efektivní a šetrná pH-
neutrální receptura dovoluje pravidelné
čištění všech kožených oblastí ve Vašem
automobilu bez toho, aby kůži poškodi-
la, což je nebezpečí při použití běžných
čističů kůže obsahujících rozpouštědla.
Ty urychlují díky rozpouštědlům stárnu-
tí kůže a je možné, že odstraní i barvu.
Swissvax Leather Cleaner se používá
před ošetřením a konzervací kůže a
představuje v kombinaci s kartáčem na
kůži Swissvax perfektní řešení pro čiště-
ní kůže. Swissvax Leather Cleaner Forte
je silnější formulace Leather Cleaner se
zvýšeným čistícím účinkem a doporu-
čuje se u silných nebo starších nečistot
buď k bodovému ošetření, nebo čištění
celkového koženého vybavení. Jeho čis-
tící síla je ihned viditelná především na
světlých kůžích.

care for your dream™

DŮLEŽITÉ

Leather Cleaner nepoužívejte na
buvolí kůže nebo na kůže z divočiny.

POUŽITÍ 
LEATHER CLEANER / FORTE

1. Láhev před upotřebením protřepejte. 

2. Leather Cleaner nastříkejte na čistý
bavlněný hadřík nebo přímo na kože-
nou plochu. Středním tlakem a jen v
jednom směru setřete. 

3. Na silněji znečištěné kožené plochy
nastříkejte Leather Cleaner a kartáč-
kem Swissvax na čištění kůže a krouži-
vým pohybem zapracujte.

4. Bavlněným hadříkem otřete jen v
jednom směru. Nedřete!

5. Kůži nechte úplně vyschnout 
a následně ošetřete pomocí mléka
Leather Milk.
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Pro osvěžení odřené barvy kůže
doporučujeme Swissvax Leather
Healer, individuálně na míru zho -
tovený tónovač barvy.

DŮLEŽITÉ

Leather Milk nepoužívejte na buvolí
kůže nebo na kůže z divočiny.

KŮŽE V INTERIÉRU
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Péče o kůži 

Mléko Swissvax Leather Milk se velmi
snadno používá, je to účinný a efektiv-
ní prostředek pro péči na všechny lesk-
lé kůže na bázi emulgátorů. Pro co nej-
lepší obnovení a zachování přírodní
rovnováhy vlhkosti kůže bylo mléko
Leather Milk obohaceno vitamínem E,
glycerínem a UV filtry. Leather Milk se
po důkladném očištění kůže pomocí
Leather Cleaner (Standard nebo Forte)
rovnoměrně nanese aplikačním pol-
štářkem Swissvax Applikator Pad a
během 1 až 2 hodin vsákne. Nezane-
chává žádné stopy na oblečení. Nároč-
né dodatečné přeleštění není nutné.
Postup opakujte každých šest měsíců.

POUŽITÍ 
LEATHER MILK

1. Kůži vyčistěte pomocí Leather Clea-
ner od nečistot a starých usazenin. 

2. Láhev před použitím protřepejte. 

3. Mléko Leather Milk rovnoměrně
naneste suchým bavlněným hadříkem
nebo bavlněným aplikátorem (bílý).

4. Nechte vsáknout.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Sami tónujeme kůži 

Některé části vnitřního koženého vyba-
vení jako sedadlo řidiče, opěrky seda-
del, nástupní lišty, volant a řadicí páka
jsou přirozeně vystavené zvýšené zátě-
ži a proto vykazují i u ošetřovaných
vozidel často nevyhnutelné stopy opo-
třebení. Většinou se jedná pouze o
relativně neškodné opotřebení, jako
odřená barva nebo škrábance, které lze
snadno korigovat a odstranit správným
odstínem barvy. 

Swissvax Leather Healer je tónovač
kůže pro osvěžení barvy kůže, který se
nanese snadno houbičkou, sám se zafi-
xuje a neodbarvuje se (žádný krém). Je
velmi jemně a vysoce pigmentovaný,
proto působí jako silně krycí bez zane-
chání tlusté vrstvy tónovače, jak je to
často běžné u stříkaných barev na kůži.
Nanesením Leather Healer se barva
kůže perfektně a homogenně osvěží
bez toho, aby ztratila pro kůži jedineč-
ný «Look and Feel». Po nanesení Leat-
her Healer můžete kůži dále ošetřovat
navzájem perfektně sladěnými produk-
ty Swissvax, jak jste zvyklí. 

Leather Healer je k dostání ve 46 stan-
dardních odstínech barev nebo se pro
Vás namíchá individuálně. Kontaktujte
nás, abychom nalezli vhodný barevný
odstín pro Vaše použití nebo nám
zašlete malý vzorek kůže pro přesné
určení barvy.

POUŽITÍ

1. Produkt nejprve vyzkoušejte na skry-
tém místě. 

2. Kůži vyčistěte pomocí Swissvax Leat-
her Cleaner. Mastné a namáhané plo-
chy odmastěte čistícím benzínem na
kůži. 

3. Láhev Swissvax Leather Healer
dobře protřepejte.

4. Swissvax Leather Healer naneste
houbičkou krouživými pohyby
(zabraňte pruhům) nebo natupujte
(vklepávejte), pokud budete potřebo-
vat silnější vrstvu. Postup několikrát
opakujte, přičemž předchozí vrstvu
nechejte vždy uschnout.

5. Další den ošetřete mlékem Swissvax
Leather Milk.

swissvax™

leather colours
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Konzervace kůže

Swissvax Leather Glaze. Konzervace
kůže se provádí proto, aby nová kůže
zůstala stále jako nová. Vyschne za pár
minut bez barvy a lesku. Ošetřením
pomocí Leather Glaze se stopy oděrů a
opotřebení na kůži výrazně redukují,
jelikož bezbarvá ochranná vrstva koefi-
cient tření silně redukuje. Obzvláště na
sedadle řidiče, na volantu a řadící páce
je kůže silně namáhaná a na těchto
exponovaných místech se i u nových
vozidel brzy vyskytnou první stopy
opotřebení. Tyto oblasti by měly být co
možná nejdříve ošetřené pomocí Leat-
her Glaze. Také se výborně hodí k
ochraně před obarvením jeansů na
světlou kůži. Sice se časem také vyskyt-
nou, ale lze je pomocí Leather Cleaner
opět odstranit a nezanechají žádné
trvalé škody, jak je jinak běžné.

POUŽITÍ

1. Kůži vyčistěte pomocí Swissvax 
Leather Cleaner. Mastné a namáhané
plochy odmastěte čistícím benzínem
na kůži. 

2. Swissvax Leather Glaze se opatrně
tence nanáší po vyčištění nebo tóno-
vání hadříkem od švu ke švu. 

3. Postup eventuálně opakujte.

4. Obarvení od oděvů je sice stále
možné, nicméně je lze snadněji odstra-
nit, protože drží na konzervaci a ne na
kůži.

5. Před nanesením mléka Swissvax
Leather Milk je nutné jeden den počkat.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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vyčištěnou kůži a propůjčí ošetřeným
problémovým zónám opět matný
vzhled pro obnovení jednotného,
čistého celkového vzhledu Vašeho
interiéru. Leather Gloss Corrector Glanz
představuje funkční protiklad k Gloss
Corrector Matt. 
Je absolutně bezbarvý a propůjčí ošet-
řeným, málo se lesknoucím povrchům
opět blyštivý vzhled, aby celá kožená
plocha opět vykazovala nepřetržitě
homogenní lesk. Použití je snadné a
několika postupnými kroky lze stupeň
lesku zvýšit až je vyladění bezvadné.
Gloss Corrector Glanz nabízí vítaný
efekt, když je nutné například vyměnit
jednotlivý kožený díl a ten pak násled-
ně vypadá příliš matně.

Mat nebo lesk?

Každý sběratel nebo milovník zná
nepříjemné a nevyhnutelné problémy,
se intenzívně používané povrchy inter-
iéru jako volant nebo řadicí páka zvý-
šeným používáním a námahou zamas-
tí a opotřebují a začnou se časem
nevyhnutelně «mastně» lesknout, čímž
v celkovém vzhledu interiéru vynikají
nehezky a zanedbaně. 
Tento rozdíl lesku zkazí celkový vzhled
interiéru Vašeho vozidla. To bylo dosta-
tečným důvodem hledat řešení tohoto
problému.Swissvax Leather Gloss Cor-
rector Matt je inovační korektura lesku,
která dovoluje cíleně se «dostat na
kobylku» přesně těmto «mastným» 
místům. Leather Gloss Corrector Matt
se jednoduše houbičkou nanese na

POUŽITÍ

1. Kůži vyčistěte pomocí Swissvax 
Leather Cleaner. Mastné a namáhané
plochy odmastěte čistícím benzínem
na kůži. 

2. Láhev Swissvax Gloss Corrector
dobře protřepejte. 

3. Produkt nejprve vyzkoušejte na skry-
tém místě.

4. Leather Gloss Corrector naneste hou-
bičkou krouživými pohyby (zabraňte
pruhům) nebo natupujte (vklepávejte),
pokud budete potřebovat silnější vrst-
vu. Podle výsledku postup několikrát
opakujte. Mezitím nechejte uschnout.
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Konzervace kůže

Kožené vybavení v kabrioletech, vnější
části kožených sedadel a všechny hlad-
ké kůže, které musí být chráněné před
kapkami vody, by měly být pravidelně
chráněné pomocí Elephant. Na rozdíl
od živočišných tuků, rybího tuku nebo
levného paznehtového oleje (neatsfo-
ot oil) Elephant na slunci nehnědne,
neoxiduje a především nenabízí žád-
nou živnou půdu plísním. Ne nadarmo
se dnes Elephant používá k péči o kůži
v předních muzeích.

POUŽITÍ

1. Kůži vyčistěte pomocí Swissvax 
Leather Cleaner. 

2. Tuk na kůži úsporně (!) vmasírujte
pomocí hadříku do kůže. 

3. Velmi starou kůži ošetřete, pokud je
to možné, z obou stran.

4. Použití pravidelně opakujte.

DŮLEŽITÉ 
Elephant nepoužívejte na buvolí
kůže nebo na kůže z divočiny.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Ošetření ztvrdlé kůže

Existují dva důvody, proč kůže ztvrdne.
Jedním je stárnutí a vysoušení. Kůže se
časem z nedostatku ošetření stane
tužší a tvrdší. Chybí pohyb a zpětné
maštění. Dalším důvodem může být
«klížení». 

Tak nazývají experti na kůži srážení
kůže v důsledku horka. Dříve vydělané
kůže tvrdli a sráželi se již při teplotě od
70°C. Čím méně je kůže ošetřením
maštěná, tím nižší je teplota, od které
srážení začíná.

Tvrdnutí lze opět vrátit o něco zpět,
sražená kůže oproti tomu zůstane sra-
žená. Obzvláště u náročně demonto-
vatelných přístrojových desek to není
žádná dobrá zpráva. Takové sražené
kůže byste ale přesto měli ošetřit
pomocí Leather Softener, abyste 
chránili kůži před rozkladem a učinili jí
rezistentnější. Ztvrdlé kůže se nejlépe
navlhčí pomocí Leather Softener. U
kůží s velmi hladkým a uzavřeným
povrchem ji předem ošetřete naším
leštícím polštářkem na kůži, abyste
dosáhli lepšího přijmutí Softener. 
Softener je čistě syntetický olej a neod-
bourává se jako živočišné oleje, které
po krátké době oxidují.

POUŽITÍ 

1. Hladkou kůži vyčistěte pomocí
Swissvax Leather Cleaner. 

2. Povrch opatrně vybruste leštícím
polštářkem na kůži.

3. Swissvax Leather Softener naneste
houbičkou nebo hadříkem. Kůži nechte
dva až tři dny odpočinout. Použití více
tenkých nánosů je šetrnější než jeden
silně napuštěný povrch, proto postup
popř. opakujte.
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Tak ošetřujeme ušlechtilé dřevo

Aplikace ušlechtilého dřeva v interiéru
vyžaduje speciální péči. Většinou jsou
tato ušlechtilá dřeva chráněná větším
množstvím tenkých vrstev čirého laku.
Proto existuje Swissvax Wood Polish,
který je mezi sběrateli považován za
skvělý tip. Tento neuvěřitelný vosk na
lesklé i matně lakovaná dřeva se zaklá-
dá na čistém žlutém brazilském Grade-
One karnaubském vosku a vytváří
nedostižný lesk při současném dlouho-
dobém ošetření a ochraně.

POUŽITÍ 

1. Swissvax Cleaner Fluid Regular
naneste pomocí aplikátoru (bílý) na
dřevěné plochy. 

2. Rovnoměrnými pohyby nahoru /
dolů zapracujte do dřevěné plochy. 

3. Čistým hadříkem Swissvax (černý)
doleštěte.

4. Swissvax Wood Polish lehce krouží -
cími pohyby prstem zahřejte a naneste
špičkou prstu úsporně a bez tlaku.
Nechte 5 minut působit.

5. Čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax Micro Polish (modrý) vyleštěte.

TIP

Lehké škrábance lze před použitím
Wood Polish odstranit pomocí Cleaner
Fluid Medium.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Co přichází z přírody

není vždy potěšující. Existují některé
přírodní věci, které Vašemu laku vůbec
neprospívají. Příkladů je mnoho: od
kyselého deště přes ptačí trus a výkaly
hmyzu až po pryskyřice stromů. Přes
nejmodernější technologie dosud člo-
věk nenalezl žádnou možnost, jak
zamezit působení těchto útoků na lak
vozidla. Proto by měl být ptačí trus a
zbytky hmyzu vždy co možná nejrych-
leji odstraněny z laku. Hodně čisté
vody, bavlněný hadřík a troška šampo-
nu většinou k odstranění škodlivých
fleků postačí. A pokud není k dispozici
žádná voda, doporučujeme Quick
Finish pro rychlé vyčištění laku.

Quick Finish je chybějící element mezi
mytím a voskováním. Pomocí Quick
Finish bez námahy a ve vteřině odstra-
níte prach, mastnotu, nečistoty a ptačí
trus – bez toho, abyste potřebovali
vodu. Bezpečně pro Swissvax konzer-
vaci voskem, jakož i pro všechny lako-
vané povrchy. Quick Finish je tak ideál-
ním průvodcem Vašeho vozu, abyste
ho mohli udržovat v perfektní čistotě a
pro možnost okamžitého odstranění
škodlivých nečistot jako ptačí trus
nebo pryskyřice stromů.

care for your dream™

POUŽITÍ 

1. Láhev před použitím dobře protře-
pejte.

2. Swissvax Quick Finish nastříkejte na
lak ze vzdálenosti cca 20 cm. 

3. Tekutinu ihned rozetřete čistým had-
říkem Swissvax a nenechte zaschnout.

4. Čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroPolish (modrý) vytřete
do vysokého lesku.
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Always use Swissvax „Opaque“ products for matt paintwork.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland
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Interiér ošetřený za pár minut

Swissvax Quick Interior Finish odstraní
ve vteřině z interiéru prach, mastnotu a
nečistoty z plastů, lakovaných povrchů,
kůže a kovových povrchů a zanechá
ošetřený povrch.

POUŽITÍ 

1. Volné nečistoty v interiéru odstraňte
pomocí vysavače s úzkou tryskou. 

2. Lahvičku důkladně protřepejte. 

3. Swissvax Quick Interior Finish nastří-
kejte na čistý hadřík z mikrovlákna
Swissvax MicroWash (žlutý) nebo
přímo na ošetřovanou plochu interiéru
a rovnoměrně rozetřete.

4. Hadřík z mikrovlákna otočte a suchou
stranou doleštěte.
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Ošetření vozidla za pár minut

Swissvax Nano Express je občasná
rychlá péče o lak, která nabízí efekt
perfektního finiše pro celý exteriér. 

Čistý a blyštící se v minutě – ne za
hodiny! Rychlá péče o lak automobilu
trvá 30 až 40 minut. Nano Express čistí,
konzervuje a šlechtí lak, plasty, ráfky,
akrylová skla, aluminium a chrom –
časově úsporný pouze v jednom jedi-
ném pracovním kroku: Nano Express
nastříkejte přímo na ošetřovaný
povrch nebo na dodaný aplikační pol-
štářek Swissvax (černý), ihned rovno-
měrně polštářkem rozetřete a hned
poté hadříkem z mikrovlákna Swissvax
MicroAbsorb (růžový) vyleštěte do
vysokého lesku a už je perfektní finiš
hotový! 

Protože odstraňuje poškrábání z mycí
linky a mikro škrábance, hodí se 
Swissvax Nano Express také perfektně
k rychlé přípravě ojetého vozu. 

POZNÁMKA

Použití se nedoporučuje na starých
nitrolacích a starém, křídovaném a
matném lakovaném povrchu. Zde
použijte tradiční kůru Swissvax.
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Always use Swissvax „Opaque“ products for matt paintwork.

swissvax™

high performance car care
hand made in switzerland

Nezapomeňte! Nano Express není žád-
nou náhradou pro tradiční Swissvax
péči o automobil. Vydrží až jeden
měsíc nebo dvě umytí vozidla. Příslo-
večných dlouhotrvajících efektů se
docílí pouze s tradičními kůrami Swiss-
vax, jako například třístupňovým pro-
cesem péče o lak s Paint Rubber, Clea-
ner Fluid a voskem nebo s programem
péče o kola Swissvax.

Nano Express se proto pokládá za třetí
element mezi voskováním a mytím a
uzavírá tak pro Vás stávající mezeru,
aby mohl Váš automobil zazářit per-
fektním finišem také tehdy, když Vám
schází čas.

Nano Express Set se dodává v praktické
tašce a obsahuje 250 ml Nano Express,
vysoce kvalitní hadřík z mikrovlákna a
Swissvax aplikačníhoubička (černá).

POUŽITÍ 

1. Láhev před použitím dobře protře-
pejte.

2. Swissvax Nano Express nastříkejte na
lak nebo plast ze vzdálenosti cca 30 cm. 

3. Tekutinu ihned rozetřete čistou apli-
kační houbičkou Swissvax (černá).

4. Čistým hadříkem z mikrovlákna
Swissvax MicroAbsorb (růžový) vyleště-
te do vysokého lesku.
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Alcanta Cleaner 57

Alcantara 57

Alfa Romeo 46

Anti-Nebel 54

Autobahn 10

Barva na kůži 60

Bílé boky pneumatik 13

Bílý automobil 48

BMW-lak 45

Borgward 49

Cabrio-impregnace plátěné střechy 14

Car Bath 21

Cleaner Fluid Medium 32

Cleaner Fluid Professional 36

Cleaner Fluid Regular 29

Cleaner Fluid Strong 34

Crystal 54

Čištění disků kol 8, 10

Čištění kůže 58

Čištění motoru 18

Dalton Paul 44

Dřevěné plochy 65

Dřevo v interiéru-použití 65

Elephant Museumsformel 63

Engine 18

Fabric čistič textilu 56

Fabric na plátěné střechy 14

Ferrari 46

Fiat 46

Hladká kůže 59, 63, 64

Hliník 52

Hologramy 36, 37

Hydralip 20

Chrom 52

Chromové disky 8

Japonské laky 47

Karnaubský vosk 5, 10, 27, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Kartáček na čištění 58

Kartáček na kůži 58

Konzervace kůže 61

Konzervace laku 26, 40, 51

Konzervace motoru 18

Konzervace oken 54

Korekce lesku kůže 62

Kovový lesk 52

Kožené vybavení 60

Kyselý déšť 66

Lancia 46

Leather Cleaner 58

Leather Cleaner Forte 58

Leather Glaze 61

Leather Gloss Corrector 62

Leather Healer 60

Leather Milk 59

Leather Softener 64

Lehké škrábance 29, 30, 65

Lexus-lak 47

Lotos Protectant 14

Maserati 46

Matný lak 50

Metal Polish 52

MicroWash hadřík z mikrovlákna 9, 13, 17, 23, 55

Mixing Bottle 9, 15, 19, 56

Mlha aerosolu v laku 30

Mosaz 52

Motor Shine 18

Mycí houba 20

Mycí linky a mikroškrábance 68

Mycí plán 28

Mytí automobilu 8, 9, 14, 20,21, 28

Mytí motoru 18

Mytí na cestách 20

Nano brusné leštidlo 36

Nano Express 68

Neutralizér pro Lotos Protectant 14

Nikl 52

Nitrocelulózové laky 49

Nový automobil 26

Obarvení od jeansů 61

Okna 54

Opaque-řada pro matné laky 50

Ošetření automobilu v minutách 68

Ošetření kůže 59

Ošetření laku živným roztokem 30

Ošetření pneumatik 12

Oxydace laku 34, 38

Paint Rubber 31

Paint-Protection-System 26

Paul Dalton’s 44

Plastic Wash 23

Plastové střechy 15

Plasty 22

Plátěná střecha 14

Pneu 12

Poleptání laku 34, 38

Porsche-lak 45

Problémy? 27

Protecton 22
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Protecton matt 22

Průmyslové usazeniny 30

Pryskyřice 30, 66

Pryž 24

Příprava laku 41, 43, 45, 47, 49

Příprava laku lehké a střední škrábance 32

Příprava laku nového automobilu 29

Příprava laku ojetých automobilů 30

Příprava laku silné škrábance 34

Příprava laku strojní leštění 36

Ptačí trus a hmyz 66

PTFE 10, 40, 41, 48

Quick Finish 66

Quick Interior Finish 67

Rain-X 54

Rychlé ošetření 66

Rychlé ošetření laku 68

Rychlé vyčištění laku 66

Řadicí páka 60

Saab 46

Sedačka řidiče 60

Shampoo 21

Shield vosk použití 41

Skládací 20litrové vědro 20

Skleněné plochy 54

Smart-Bucket 20

Speciální aplikace 27

Speciální vosky 41, 45, 46, 47, 48, 49

Stárnutí kůže 58

Stékance na laku 38

Strojní leštění 36, 37, 39

Swissvax koncept 27

Syntetické laky 49

Škrábance 38

Šmouhy na laku 41, 43, 45, 47, 49

Teer 30

Těsnění dveří 25

Textilní střecha 14, 56

Tónování kůže 60

Trvanlivost 40

Tuk na kůži 63

Umění kompozice 40

Univerzální vosky 41, 42, 43, 44

Vinyl Clean 16

Vinyl Clear 16

Vinylová okna čištění 16

Vinylová střecha 14

Volant 60

Volvo 46

Vosk 356 49

Vosk Blau-Weiss 45

Vosk Concorso 43

Vosk Crystal Rock 44

Vosk Divine 44

Vosk Glacier 48

Vosk Mirage 42

Vosk Mystery 43

Vosk na disky 10

Vosk Nitro 49

Vosk Onyx 42

Vosk Reflexus 47

Vosk Samurai 47

Vosk Scuderia 46

Vosk Shield 48

Vosk Shield použití 41

Vosk Viking 46

Vosk Zuffenhausen 45

Voskovací den 40

Vosky použití 40

Vysoce výkonná politura 36

Vzdušná koroze 31

Vzhled sedadel 60

Waschpudel™ 20

Wheel 8

Wood Polish 65

Zadní okno z vinylu 16

Zbytky hmyzu 66

Ztvrdlá kůže 64

Zvětralý lak 34 
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