
PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ 
OCHRANA A PÉČE

RADY A TIPY NA APLIKACI

1. Přípravek nanášejte na čistý a suchý povrch.  Před aplikací povrch omyjte  
 saponátem bez vosku a vodou a nechte osušit.

2. Nádobu s přípravkem zahřejte, nejlépe 20 min v teplé vodní lázni. V případě použití  
 tlakové pistole zahřívat nemusíte.

3. Důkladně protřepejte.

4. Poté nastříkejte. Na přístupných místech rozetřete utěrkou z mikrovlákna.

5. Přebytečnou emulzi vmasírujte nebo odstraňte. Na nepřístupných místech  
 přípravek jen nastříkejte a nechte aktivně působit.

6. Na těžko dostupná místa a detaily použijte žlutou tyčinku.

7. Na povrchy, které jsou již zasažené korozí, naneste zahřátou  
 emulzi a nechte působit. Nejlépe alespoň 24 hod.. Poté korozi  
 mechanicky odstraňte, ideálně brusnou, čistící a leštící  
 gumou MotoDream nebo počkejte až časem sama zmizí.  
 Na odstraněnou korozi aplikaci opakujte.

8. TIP: Ideálně je mít 2 utěrky Motodream z mikrovlákna.  
 Jednu na prvotní rozetření  a vmasírování a druhou na doleštění.  
 Obě utěrky, které jsou přípravkem nasáté si schovejte a používejte  
 dle potřeby na občasnou údržbu. NESTŘÍKEJTE ZBYTEČNĚ  
 VELKÉ MNOŽSTVÍ (jeden sprej vydrží cca. na 4 motorky nebo  
 např. 2 auta včetně motoru).

9. Po aplikaci nečistoty lehce odstraňujte pouze čistou vodou  
 v případě potřeby nasátou utěrkou. Saponát používejte jen občas.

10. Pro maximální ochranu doporučujeme používat min. 2x ročně.

Neaplikujte na povrchy ošetřené voskem (např. kapota auta) –  
nejdříve vosk odstraňte a poté na čistý suchý povrch přípravek aplikujte.



ČEMU SE PŘI APLIKACI VYHNOUT

 Brzdy -  v případě, že se přípravek dostane na brzdy, tak je prosím odmastěte. V rámci  
 zazimování stroje přípravek ponechte na brzdách a před použitím stroje odmastěte.  
 Pozor – je možné, že při prvním brždění nebudou brzdy 100% fungovat. Je třeba při jízdě  
 tzv. odpálit zatažením brzdy dokud účinek brzd nebude 100%.

 Pneumatiky - v případě, že se přípravek dostane na pneumatiky, tak stačí opláchnout  
 jarovou vodou, popřípadě tech. benzínem a vytřít do sucha.

 Povrchy ošetřené voskem (např. kapota u auta) - nejdříve vosk odstraňte a poté na  
 čistý a suchý povrch aplikujte ACF-50/Corrosion BLOCK.

 Přípravek není také určen na LCD obrazovky, sklo a kůži - 
 v případě, že tím umyjete sklo nebo aplikujete na kůži, materiálům se nic nestane  
 ani neovlivní  jejich kvalitu, jen na to není přípravek přímo určený.

KDY A JAK ČASTO ACF-50 A CORROSION BLOCK POUŽÍVAT

 Pro maximální ochranu doporučujeme ACF-50 / Corrosion BLOCK používat min.  
 2× ročně (jaro/podzim).

 Na povrch vystavený větší zátěži (vodě, soli, blátu, kamení a špíně) doporučujeme  
 používat častěji.

 Kdy znovu použít ACF-50 / Corrosion BLOCK poznáte podle toho, že se na povrchu  
 vlhkost nesráží a neodtéká.

 ACF-50 / Corrosion BLOCK je ideální použít také po důkladném omytí před zazimováním  
 nebo dlouhodobější úschovou Vašeho stroje (motorka, auto, kolo, zemědělská  
 technika atd.).

 Používání ACF-50 / Corrosion BLOCK by se mělo stát běžnou součásti údržby,  
 jako prevence.

Zajistí tu nejlepší dlouhodobou péči a ochranu stroje.


