
Truck

ProNano Inox Red
De ProNano Inox Red is een velgenreiniger 
geschikt voor velgen en metalen oppervlakken. 
Het product verwijderd moeiteloos hardnekkige 
remstof van de velgen. De Inox Red heeft een 
‘red bleeding’ effect. Wanneer het product in 
contact komt met de vervuiling verschijnt een 
rode kleur. 

Schuim methode:
•  Meng 250ml ProNano Plus met 750ml water. Schud voor gebruik. 
•  Spuit het voertuig in van onder naar boven. 
•  Wacht 2 tot 3 minuten. 
•  Spuit grondig af met een hogedrukreiniger 
 
Lagedruk methode (lagedruk spuit): 
•  Meng 50ml ProNano Plus met 950ml water. Schud voor gebruik. 
•  Spuit het voertug in van onder naar boven.
•  Wacht 1 tot 1½ miunten. 
•  Spuit grondig af met een hogedrukreiniger

Stap 2 - Shampoo

Stap 1 - Velgen reinigen
Klaar voor gebruik
•  Spray het product op de velgen van het voertuig 
•  Wacht 1 - 2 minuten, of ga verder met stap 2. Wanneer de velg rood      
   kleurt heeft het product zijn werking gedaan. Laat het product niet   
   drogen
•  Spuit af met een hogedrukreiniger 

Stap 3 - Wax
Schuim methode:
•  Meng 100ml Diamond Nano Wax met 900ml water. Schud voor gebruik
•  Spuit het voertuig in van onder naar boven
•  Wacht 2 tot 3 minuten
•  Spoel na om overtollige waxresten te verwijderen
 
Lagedruk methode (lagedruk spuit): 
•  Meng 15ml Diamond Nano wax met 985ml water. Schud voor gebruik
•  Spuit het voertug in van onder naar boven
•  Wacht 30 seconden
•  Spoel na om overtollige waxresten te verwijderen

ProNano Diamond Nano Wax
De ProNano Diamond Nano Wax is een wax 
met een hydrofobische werking. Dit betekent 
dat de behandelde oppervlakken water- en 
vuilafstotend zijn. Daarnaast werkt het glans- en 
kleurversterkend en biedt het ultieme 
bescherming aan uw voertuig. 

Starterspakket Truck

Het ProNano Starterspakket Truck 
bevat de essentials voor een basis 
ProNano Washing voor vrachtwagens. 
In drie simpele stappen ervaart u het 
ultieme wasresultaat.

Ultiem Washresultaat

De ProNano Plus is een innovatieve, extreem 
efficiënte shampoo, ontworpen voor het 
contactloos reinigen van voertuigen. Tijdens 
het wassen creëert het product een grote 
hoeveelheid dik en stabiel schuim waardoor 
de vervuiling moeiteloos wordt losgeweekt. De 
ProNano Plus heeft een diep reinigende werking 
en werkt kleur- en glans versterkend.  
 
Met 1L ProNano Plus concentraat wast u:
4 - 5 vrachtwagens en opleggers volgens de 
schuim methode
*Let op: bovenstaande is gebaseerd op professioneel gebruik


