
Beste klant

U heeft gekozen voor een wasprogramma met
GlansProtector® Gold lakverzegeling.

Uiteraard wordt uw auto professioneel gereinigd en gedroogd.
De laatste behandeling bestaat uit een polymeer lakverzegeling.

Hierdoor is het resultaat:

 1. Een duurzaam, echte bescherming van de lak
 2. Een diepe polish glans
 3. Sterk waterafstotend effect

U herkent de behandeling!

Voor uitgebreide informatie; raadpleeg de achterzijde van deze flyer.

LONG LASTING



Het GlansProtector® Gold concept

Beste klant

Uw auto is behandeld met GlansProtector® Gold een duurzame lakverzegeling.
Lakverzegeling is het behoud van uw lak.

Zonder onderhoud wordt zelfs de beste lak een keer lelijk. Niet alleen schadelijke 
stoffen van de industrie en het straatverkeer of de beroemde “zure regen” zorgen 
hiervoor. Ook valt er af en toe iets uit de lucht: vogelpoep, uitwerpselen van bijen en 
bladluizen en ook hars van de bomen. In contact met water en UV straling kunnen 
deze agressieve “lakbedervers”, niet anders dan zuren en logen, op onbehandeld 
lakwerk  reeds na korte tijd blijvende sporen achterlaten.

GlansProtector® Gold versterkt de 
glans van de lak maar bovenal be-
schermt het de lak tegen aantasting 
door vuil. Een duurzame polymeer 
coating, micron dun en onzichtbaar, 
zorgt hiervoor. De coating is spiegel-
glad en zorgt daardoor voor een diepe 
glans zonder te polishen. Ook wordt 
het materiaal langdurig waterafstotend. 
U ziet het direct!

GlansProtector® Gold is een merk van 
USP International. Voor meer informatie; 
www.glansprotector.com
info@uspinternational.nl

Een optimale bescherming verkrijgt u 
door minimaal 1 keer per maand de 
GlansProtector® Gold behandeling te 
herhalen. U kunt hiervoor terecht bij uw 
Carwash.

GlansProtector® Gold is ontwikkeld 
volgens Zwitserse technologie. Veilig 
voor materiaal, milieu en uzelf. Het 
kan worden toegepast op alle harde 
materialen, glas, lak, kunststof etc. UV 
resistent, tegen zuren tot PH 11, pekel 
en temperaturen van -40 tot +280 C.
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