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Wasinstructie wassen zonder water  

In deze wasinstructie is beschreven op welke wijze de producten van Eco Green Auto Clean 

Freedom gebruikt kunnen worden. Op deze manier zal het best mogelijke resultaat bereikt 

worden. 

 

De volgorde van toepassing bij het wassen van de buitenzijde:  

1. Spuit Multi Purpose op de velgen, laat dit inwerken  

2. Spuit Multi Purpose op eventueel aanwezige insecten/hars op de lak, laat dit 30 seconden 

inwerken en wrijf hierna schoon met een microvezeldoek  

3. Was de lak van het voertuig met Freedom One per deel van de auto  

4. Was de ramen met Window Clean en een schone microvezeldoek  

5. Spuit indien nodig nogmaals Multi Purpose op de velgen en maak de velgen schoon 

 

De wijze van toepassing per product:  

• Freedom One, bestemd voor de lak  

1. Plaats het voertuig niet in de volle zon  

2. Houd twee schone microvezeldoeken gereed  

3. Schud de fles Freedom One  

4. Bevochtig 1 microvezeldoek met Freedom One  

5. Spuit Freedom One op het voertuig per klein oppervlak (deur, spatbord etc.)  

6. Wrijf met de vochtige microvezeldoek het ingespoten deel schoon  

7. Wrijf het schoon gewreven deel direct na met het droge microvezeldoek  

8. Herhaal indien nodig stap 1 t/m 7 
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• Freedom Window Clean, bestemd voor de ramen  

1. Schud de fles Window Clean  

2. Spuit de ruit in met Window Clean  

3. Wrijf met een schone microvezeldoek de ruit streeploos droog  

4. Herhaal indien nodig stap 1 t/m 3 

 

• Freedom Multi Purpose, bestemd voor velgen, insecten en hars  

1. Schud de fles Multi Purpose  

2. Spuit velgen, insecten, hars of ander extreem vuil in  

3. Laat de Multi Purpose op de ingespoten delen 30 seconden inwerken  

4. Wrijf de ingespoten delen schoon met een microvezeldoek  

5. Herhaal stap 1 t/m 4 tot het hardnekkig vuil is verwijderd 

 

• Freedom Quick Wax, bestemd voor de lak  

1. Gebruik de Quick Wax alleen op schone lak  

2. Schud de fles Quick Wax  

3. Spuit de Quick Wax op een schone microvezeldoek  

4. Wrijf de Quick Wax op een deel van de lak  

5. Wrijf de Quick Wax direct uit met een droge tweede microvezeldoek  

 6. Herhaal stap 1 t/m 5 tot wenselijke glans is verkregen 
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• Freedom Tire Shine, bestemd voor de banden  

1. Schud de fles Tire Shine  

2. Spuit de Tire Shine op de zijkant van de band  

3. Gebruik eventueel de applicator of een borstel voor evenredige verdeling 

4. Laat de Tire Shine naar eigen inzicht 10 tot 20 minuten drogen zodat een gemiddelde of 

diepe glans wordt verkregen  

5. Herhaal stap 1 t/m 4 tot wenselijk resultaat is verkregen 

 

• Freedom Carpet Clean, bestemd voor stoffen bekleding  

1. Schud de fles Carpet Clean  

2. Spuit Carpet Clean op de vlek in de stoffen bekleding  

3. Laat de Carpet Clean 2 tot 3 minuten intrekken  

4. Wrijf en/of dep met een schone microvezeldoek om de vlek te verwijderen  

5. Herhaal stap 1 t/m 4 tot de vlek is verwijderd 

 

• Freedom Leather Massage, bestemd voor leren bekleding  

1. Verwijder los vuil van het leer  

2. Schud de fles Leather Massage  

3. Spuit Leather Massage op een deel van een schone microvezeldoek  

4. Wrijf de Leather Massage in de lederen bekleding  

5. Wrijf het ingewreven deel direct na met een schone microvezeldoek  

6. Herhaal stap 1 t/m 5 tot het leer schoon en geconditioneerd is 
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• Freedom All-In-One, bestemd voor de snelle poetsbeurt  

1. Dit product polijst, poetst en beschermt de lak in één keer  

2. Plaats het voertuig bij voorkeur niet in de volle zon  

3. Schud de fles goed voor gebruik  

4. Kies bij voorkeur voor het aanbrengen met een excentrische polijstmachine, maar het 

product kan ook met de hand worden aangebracht  

5. Stel een excentrische polijstmachine in op gemiddeld tot hoge snelheid Stel een normaal 

roterende polijstmachine in op 800-1000 rpm 

6. Kies bij voorkeur voor een polijst pad met een gemiddeld tot zachte hardheid  

7. Het product kan direct op het oppervlak worden aangebracht en het product kan op de 

polijstschijf worden aangebracht  

8. Behandel het oppervlak per deel van ongeveer ter grootte van een deur van een auto  

9. Oefen nooit harde druk uit op de polijstmachine en/of bij handmatig aanbrengen  

10. Poets het product na aanbrengen en polijsten uit met een wollen pad op een 

polijstmachine of, even gemakkelijk, met een microvezel doek met de hand  

11. Herhaal indien nodig stap 1 t/m 8 

 

Nano Scrub producten, de nieuwe manier van kleien  

Door nieuwe innovatieve producten wordt het traditionele kleien met klei bars vervangen door een 

Nano Pad en een Nano Spons. Het zachte en licht kleverige rubber op deze producten zorgt na 

gebruik voor een spiegelglad resultaat. Vuil dat aan het oppervlak is gehecht en dat er met wassen 

niet vanaf gaat kan nu snel en uiterst effectief worden verwijderd. 

• Nano Pad met 130mm doorsnede  

1. Dit product verwijdert verontreiniging dat aan het oppervlak is gehecht en maakt het 

oppervlak spiegelglad  

2. Niet gebruiken in directzonlicht  

3. Was het voertuig eerst grondig alvorens gebruik te maken van dit product  

4. Bij machinaal gebruik alleen in combinatie met een excentrische poetsmachine inclusief 

een steunschijf met een doorsnede van 125mm tot 130mm  
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5. Bij handmatig gebruik best te gebruiken in combinatie met onze pad houder met 

doorsnede van 125mm  

6. Oefen geen harde druk uit op de Nano Pad en/of de poetsmachine en/of de pad houder 

tijdens gebruik  

7. Niet gebruiken onder een temperatuur van 12 graden Celsius en boven een temperatuur 

van 60 graden Celsius  

8. Spoel de Nano Pad voor het eerste gebruik eerst af met water en scrub vervolgens 

gedurende 30 seconden het rubberen gedeelte van de pad tegen een glazen oppervlak, 

bijvoorbeeld een ruit van een auto. Hierdoor wordt de beschermlaag verwijderd die op het 

rubber is aangebracht. Dit proces kan een licht schuimend effect tot gevolg hebben  

9. Test het product eerst op een onopvallend deel van het te behandelen oppervlak  

10. Behandel het object per klein oppervlak, bijvoorbeeld ter grootte van een deur van een 

auto  

11. Voor gebruik op ramen altijd voldoende Freedom Window Clean en/of water aanbrengen 

voor aanvang scrubben. In ieder geval geen vette vloeistof op ramen aanbrengen in verband 

met helderheid van de ramen  

12. Indien nodig extra vloeistof aanbrengen tijdens het scrubben zodatzo min mogelijk 

wrijving ontstaat  

13. Voor gebruik op lak altijd voldoende Freedom One en/of Freedom Multi Purpose 

aanbrengen voor aanvang scrubben  

14. Indien nodig extra vloeistof aanbrengen tijdens het scrubben zodatzo min mogelijk 

wrijving ontstaat  

15. Indien de Nano Pad op de grond valt kan deze worden afgespoeld met water en nadat is 

vastgesteld dat geen vuil aan het rubber is gehecht weer worden gebruikt  

16. Na gebruik afspoelen met water  

17. Voor moeilijk bereikbare gebieden kan de Nano Spons worden gebruikt  

18. De Nano Pad is ongeveer 30-40 keer herbruikbaar  

19. Na behandeling van de lak desgewenst de lak behandelen met Freedom Quick Wax voor 

optimale bescherming van de lak 
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• Nano Spons  

1. De Nano Spons dient als aanvulling op de Nano Pad  

2. Spoel de Nano Spons voor het eerste gebruik eerst af met water en scrub vervolgens 

gedurende 30 seconden het rubberen gedeelte van de pad tegen een glazen oppervlak, 

bijvoorbeeld een ruit van een auto. Hierdoor wordt de beschermlaag verwijderd die op het 

rubber is aangebracht. Dit proces kan een licht schuimend effect tot gevolg hebben  

3. Gebruik de Nano Spons handmatig  

4. Test het product eerst op een onopvallend deel van het te behandelen oppervlak  

5. Oefen geen harde druk uit op de Nano Spons tijdens het scrubben  

6. Geschikt voor plaatsen die met de Nano Pad niet goed bereikt kunnen worden  

7. Voor gebruik op ramen altijd voldoende Freedom Window Clean en/of water aanbrengen 

voor aanvang scrubben. In ieder geval geen vette vloeistof op ramen aanbrengen in verband 

met helderheid van de ramen  

8. Indien nodig extra vloeistof aanbrengen tijdens het scrubben zodatzo min mogelijk 

wrijving ontstaat  

9. Voor gebruik op lak altijd voldoende Freedom One en/of Freedom Multi Purpose 

aanbrengen voor aanvang scrubben  

10. Indien nodig extra vloeistof aanbrengen tijdens het scrubben zodatzo min mogelijk 

wrijving ontstaat  

11. Indien de Nano Spons op de grond valt kan deze worden afgespoeld met water en nadat 

is vastgesteld dat geen vuil aan het rubber is gehecht weer worden gebruikt  

12. Na gebruik afspoelen met water  

13. Naar eigen inzicht veelvuldig herbruikbaar 

 

• De microvezeldoeken  

Aangezien drie kleuren microvezeldoeken worden aangeboden is het mogelijk om aan een 

afzonderlijk product een specifieke kleur toe te kennen. Dit kan met name bij het wassen van 

meerdere voertuigen verwarring voorkomen. De microvezeldoeken kunnen na gebruik op 40 

graden worden gewassen. Gebruik hierbij een kleine hoeveelheid vloeibaar wasmiddel, maar 

geen wasverzachter. De microvezeldoeken kunnen op deze wijze veelvuldig opnieuw worden 

gebruikt. 
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