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Användningsområde 

Egenskaper 

Användningsrekommendationer 

 

• Enkel att applicera och putsa av 

• Inget behov av rengöring innan applicering 

• Avlägsnar oxidation från ytan 

• Skyddar mot UV-ljus, avgasavlagringar och annan smuts 
 
  
 
 
Aero-Glide är en polish och ett medel som rengör och reducerar friktion på ytan i ett steg. 
Denna vattenfria torrtvätt är speciellt framtagen med en blandning av rengöringsmedel som 
rengör på djupet och oxidationsborttagare för att ge en unik rengöring, detaljering och 
polering i ett steg. Lämnar en högblank skyddande yta på flygplan, båtar och andra fordon. 
Aero-Glides hårda skyddande beläggning minskar friktion på ytan och gör så att till 
exempel avgasfläckar och annan smuts inte fastnar. 
Avlägsnar smuts, sot och avgaser. Aero-Glide lämnar en högblank, glänsande yta med 
väldigt låg friktion. 
 
 
 
- Uppfyller luftfartsstandarder: 

  • ASTM F-484-77 

  • ASTM F-519 

  • AMS 1650 

  • ASTM F-502 

  • BOEING D6-17487 Rev. H 

- Går snabbt att fräscha upp detaljer i problemområden som runt avgasrör och utsatta 
kanter 
- Idealisk som förbehandling innan applicering av RejeX 
 
 
 
 
Aero-Glide är väldigt enkel att använda. Applicera antingen direkt på ytan som ska 
rengöras eller häll en liten mängd på en trasa och torka av. Alla mjuka, luddfria trasor 
fungerar bra. Microfiber trasor eller applikation dynor är utmärkta för detta ändamål. 
Torka bort smuts och sot. Snurra på trasan eller applikatorn ofta så att du alltid använder 
en ren del av den. För oxiderade ytor, applicera antingen för hand eller med en 
polermaskin med måttligt tryck. 
Förvaras svalt men ej i minusgrader. Applicera inte Aero-Glide i direkt solljus.  
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Säkerhetsbeskrivning  

Beställningsnummer  Produktbeskrivning   Volym i ml 

 
 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
Håll behållare och flaskor stängda när den inte används. 
Läs säkerhetdatablad för fullständig säkerhetsbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65303    Aero-Glide Appliceringsflaska   500 
65304    Aero-Glide Bulk / Dunk    3 790 


