
Valmista ette töödeldav pind 
Q2M FOAM-i ja rasva 
eemaldava pesuvahendiga.

Q2M TAR, Q2M IRON ja Q2M 
CLAY töötlus pinna 
ettevalmistamiseks soovituslik.

Kui pind on kriimuline, siis teosta 
poleerimine  enne toote paigaldust. 
Vajadusel konsulteeri spetsialistiga.

Veendu, et pind oleks 
puhastatud rasva eemaldava 
vahendiga.

Veendu,et pind oleks 
rasvavaba ning kuiv. Puhasta 
pind lõplikult kasutades Q2M 
PREP-i.

Tilguta Q2 One applikaatorile 
ning kanna  pinnale 
sirgjooneliselt.

Oota kuni pind hakkab läikima 
(u. 30sek.). Jätka ringjooneliselt 
kuni pinnale tekib õrn hägu. Ära 
lisa toodet pinnale.

Ringjooneline paigaldus on oluline 
lihtsamaks puhastuseks ning 
ühtlustab katet.

Jaota pind sektsioonideks. 
Tööta sektsiooni kaupa ning 
hoolikalt.

Pühi üleliigne kate maha 
koheselt peale sektsiooniga 
lõpetamist! Kasuta 
mikrofiiberlappi  Q2M 
SOFTWIPE. Liigu ringikujuliselt. 
Kasuta lapi mõlemat poolt. 

Kate kuivab 24 tundi. Enne 
kuivamist mitte autoga sõita. 
Enne kahe nädala möödumist 
mitte pesta autot ühegi 
lahusteid sisaldava 
pesuvahendiga.

Lase kattel kuivada 
vähemalt tunni. Pühi pinnad 
üle kasutades Q2M Cure 
( komplektis). 
Piserda Q2M Cure 
mikrofiiberlapile ja mitte 
kunagi otse pinnale. Ära jäta 
ühtki triipu. Tööta sektsiooni 
kaupa.

Valmista ette töödeldav pind 
Q2M FOAM-i ja rasva 
eemaldava pesuvahendiga.

Q2M TAR, Q2M IRON ja Q2M 
CLAY töötlus  pinna 
ettevalmistamiseks soovituslik.

Kui pind on kriimuline, siis teosta 
poleerimine  enne toote paigaldust. 
Vajadusel konsulteeri spetsialistiga.

Veendu, et pind oleks 
puhastatud rasva eemaldava 
vahendiga.

Veendu,et pind oleks 
rasvavaba ning kuiv. Puhasta 
pind lõplikult kasutades Q2M 
PREP-i.

Tilguta Q2 PURE applikaatorile 
ning kanna  pinnale 
sirgjooneliselt.

Oota kuni pind hakkab läikima 
(u. 30sek.). Jätka ringjooneliselt 
kuni pinnale tekib õrn hägu. Ära 
lisa toodet pinnale.

Ringjooneline paigaldus on oluline 
lihtsamaks puhastuseks ning 
ühtlustab katet.

Pühi üleliigne kate maha 
koheselt peale ühe sektsiooniga 
lõpetamist! Kasuta 
mikrofiiberlappi  Q2M 
SOFTWIPE. Liigu ringikujuliselt. 
Kasuta lapi mõlemat poolt. 

Lase kattel kuivada 
vähemalt tunni. Pühi pinnad 
üle kasutades Q2M Cure 
( komplektis). 
Piserda Q2M Cure 
mikrofiiberlapile ja mitte 
kunagi otse pinnale. Ära jäta 
ühtki triipu. Tööta sektsiooni 
kaupa.

Kate kuivab 24 tundi. Enne 
kuivamist mitte autoga sõita. 
Enne kahe nädala möödumist 
mitte pesta autot ühegi 
lahusteid sisaldava 
pesuvahendiga.

Valmista ette töödeldav pind 
Q2M FOAM-i ja rasva 
eemaldava pesuvahendiga.

Q2M TAR, Q2M IRON ja Q2M 
CLAY töötlus pinna 
ettevalmistamiseks soovituslik.

Kui pind on kriimuline, siis teosta 
poleerimine  enne toote paigaldust. 
Vajadusel konsulteeri spetsialistiga.

Veendu, et pind oleks 
puhastatud rasva eemaldava 
vahendiga.

Veendu,et pind oleks rasvavaba 
ning kuiv. Puhasta pind lõplikult 
kasutades Q2M PREP-i.

Raputa Q2 MOHS pudelit enne 
kasutamist.

JÄTKUB

Tilguta  kiht  Q2 MOHS 
applikaatorile ning kanna  
pinnale risti-rästi. Hõõru vaha 
ühtlaselt pinnale. Kui vaja, siis 
korda toimingut,et tagada 
ühtlane ja sile katvus.

Pühi üleliigne kate maha 
koheselt (10-30sek.) peale 
sektsiooniga lõpetamist! Kasuta 
mikrofiiberlappi. Liigu 
ringikujuliselt. Kasuta lapi 
mõlemat poolt. Ära jäta jutte 
ega plekke. Lisa järgmine kiht 
Q2 MOHS-i peale vähemalt  
tunni möödumist. Iga kiht 
tõstab kaitsekihi tugevust ja 
paksust. Maksimaalselt  
paigaldada kuni 3 kihti. 

Lase kattel kuivada 12-24 
tundi. Peale seda töötle pind 
kasutades Q2M Cure 
(komplektis). 
Piserda Q2M Cure 
mikrofiiberlapile ja mitte 
kunagi otse pinnale. Ära jäta 
ühtki triipu. Tööta sektsiooni 
kaupa.

Kate kuivab 24 tundi. Enne 
kuivamist mitte autoga sõita. 
Lõplik kivistumine toimub 2-3 
nädala jooksul. Enne kahe 
nädala möödumist mitte pesta 
autot ühegi lahusteid sisaldava 
pesuvahendiga.

Jaota pind sektsioonideks. 
Tööta sektsiooni kaupa ning 
hoolikalt.

Jaota pind sektsioonideks. 
Tööta sektsiooni kaupa ning 
hoolikalt.

Valmista ette töödeldav pind 
Q2M FOAM-i ja rasva 
eemaldava pesuvahendiga.

Q2M TAR, Q2M IRON ja Q2M 
CLAY töötlus pinna 
ettevalmistamiseks soovituslik.

Kui pind on kriimuline, siis 
teosta poleerimine  enne toote 
paigaldust. Vajadusel 
konsulteeri spetsialistiga.

Veendu, et pind oleks puhastatud 
rasva eemaldava vahendiga.

Veendu,et pind oleks 
rasvavaba ning kuiv. Puhasta 
pind lõplikult kasutades Q2M 
PREP-i.

Raputa Q2 MOHS pudelit enne 
kasutamist.

Tilguta  kiht  Q2 MOHS 
applikaatorile ning kanna  
pinnale risti-rästi. Hõõru vaha 
ühtlaselt pinnale. Kui vaja, siis 
korda toimingut,et tagada 
ühtlane ja sile katvus.

Jaota pind  väikesteks 
sektsioonideks. Tööta 
sektsiooni kaupa ning hoolikalt.

Pühi üleliigne kate maha 
koheselt (10-30sek.) peale 
sektsiooniga lõpetamist! Kasuta 
mikrofiiberlappi. Liigu 
ringikujuliselt. Kasuta lapi 
mõlemat poolt. Ära jäta jutte 
ega plekke. Lisa järgmine kiht 
Q2 MOHS-i peale vähemalt  
tunni möödumist. Iga kiht 
tõstab kaitsekihi tugevust ja 
paksust. Maksimaalselt  
paigaldada kuni 3 kihti. 

Alles  peale minimaalselt 
nelja tunni möödudes võid 
asuta Q2 SKIN-i paigaldama. 
Tilguta kiht Q2 SKIN-i 
applikaatorile. Kanna pinnale 
risti-rästi. Tööta pisikeste 
sektsioonide kaupa ning pühi 
üleliigne kate maha koheselt. 
Ära jäta ühtki triipu ega 
plekki.
 

Puudub vajadus 
kasutada Q2M Cure 
kuigi seda saab kasutada 
suurepärase 
järelhooldusvahendina.

Kate kuivab 12 tundi. 
Enne kuivamist mitte 
autoga sõita.
Enne kahe nädala 
möödumist mitte pesta 
autot ühegi lahusteid 
sisaldava pesuvahendiga.

Valmista ette töödeldav pind 
Q2M FOAM-i ja rasva 
eemaldava pesuvahendiga.

Q2M TAR, Q2M IRON ja Q2M 
CLAY töötlus pinna 
ettevalmistamiseks soovituslik.

Veendu, et pind oleks 
puhastatud rasva eemaldava 
vahendiga.

Veendu,et pind oleks 
rasvavaba ning kuiv. Puhasta 
pind lõplikult kasutades Q2M 
PREP-i.

Raputa Q2  MATTE pudelit 
enne kasutamist.

Tilguta  kiht  Q2 MATTE applikaatorile 
ning kanna  pinnale risti-rästi. Hõõru vaha 
ühtlaselt pinnale. Kui vaja, siis korda 
toimingut,et tagada ühtlane ja sile katvus.

Jaota pind  väikesteks 
sektsioonideks. Tööta 
sektsiooni kaupa ning hoolikalt.

Pühi üleliigne kate maha 
koheselt(10-30sek.) peale 
sektsiooni või paneeliga  
lõpetamist.

See, kui kiiresti kate kuivab 
sõltub õhuniiskusest ning 
temperatuurist. Üleliigne 
kate  pühkida enne 
kuivamist.

Lase kattel kuivada 12-24 tundi. 
Pühi pinnad üle kasutades Q2M 
CURE MATTE ( komplektis). 
Piserda Q2M CURE MATTE 
mikrofiiberlapile ja mitte kunagi 
otse pinnale. Ära jäta ühtki triipu. 
Tööta sektsiooni kaupa.

Kate kuivab 24 tundi. Enne 
kuivamist mitte autoga sõita. 
Enne kahe nädala möödumist 
mitte pesta autot ühegi 
lahusteid sisaldava 
pesuvahendiga.

Q2 BOOSTER-it võib peale kanda 
ka juba sõitnud autole, kuid 
mitte hiljem kui 2 nädala 
möödudes peale peamise 
kaitsekihi paigaldust.

Veendu,et töödeldav pind 
oleks puhas. Kulunud 
kaitsekihtide puhul on 
soovitatav Ph neutraalne 
pesu ning Q2M PREP-iga 
eeltöötlus.

Paigalda applikaatoriga 
risti-rästi ühtlase kihina. 
Arvesta,et Q2 BOOSTER 
kuivab väga kiirelt ja on 
vaevu nähtav.

Pühi üleliigne kate 
koheselt peale paneeli 
või sektsiooniga 
lõpetamist.

Kate kuivab lõplikult 12 tundi. 
Enne kuivamist mitte autoga 
sõita. Kuivamisprotsessi on 
võimalik kiirendada kasutades 
infrapunalampe.

GYEON QUARTZ VÄRVIKATETE KASUTUSJUHEND
Enne paigaldust tutvu alati kasutusjuhendiga. Vajadusel 
konsulteeri spetsialistiga.

PINNA ETTEVALMISTUS
Korralik pinna ettevalmistus on vajalik,et tagada 
kaitsekihi kestvus ja kinnitumine pinnale. 
Olenemata paigaldatavast kaitsest jälgi allolevaid 
soovitusi.
- Töödeldaval pinnal ei tohi olla võõrkehasid ning 
jääkaineid.
- Igasugused vanad vahad või katted tuleb eelnevalt 
pinnalt eemaldada.
- Pinnadefektid (kriimud,laigud jne.) tuleks eemaldada 
eelnevalt poleerides.
-  Töödeldav pind peab olema täielikult rasvavaba.  
Töötle pind eelnevalt rasva eemaldava 
pesuvahendiga ning Q2M PREP-iga. See puhastus 
on igal juhul vajalik!

FAKTID JA NIPID
Paigalda kaitsekiht  ainult siseruumis. Ära tööta 
otsese päikesevalguse käes. Veendu,et ruum oleks 
hästi ventileeritud.

Mida kõrgem on temperatuur ja niiskus, seda 
kiiremini vaha kuivab. Esialgne kinnitumine toimub 
keraamilistel vahadel juba mõne sekundi jooksul. Ära 
oota, vaid eemalda üleliigne vaha kohe. Tööta väikeste 
sektsioonidega, maksimaalselt 50x50cm aladega. 
Eemalda üleliigne vaha koheselt mikrofiiberlapiga.

Kasuta piisavalt mikrofiiberlappe. 2 lappi ühe kihi 
kohta on miinimum ning vaheta lapi pooli. Lõpus pühi 
pind üle Q2M SUEDE lapiga.

Veendu, et vaha kuivamise ajal oleks pind stabiilses 
keskonnas. Väldi järske niiskusemuutumist ning 
vihma. Jälgi alati ka konkreetse toote kasutusjuhendit.

HOIATUSED
*Väldi toote nahale sattumist.
*tööta hästi ventileeritud ruumis.
*hoiusta jahedas ning kaitse
  otsese päikesevalguse eest.
*hoida lastele kättesaamatus
  kohas.
*Ära paigalda otsese
  päikesevalguse käes.


