
OFTE STILTE SPØRSMÅL

Spørsmål: Hva er så spesielt og unikt med Armor All® Shield? 

A. Vanlig voks inneholder silikoner og voks (carnauba voks eller kunstig 
voks). Vanligvis tiltrekker disse støv og skitt som fester seg til bilen din. 
Armor All® Shield inneholder omvendt banebrytende teknologi:

•  Avviser støv og smuss partikler slik at de ikke fester seg til bilens 
overflate og vil holde bilen din ren lenger

•  Skaper en beskyttende barriere slik at elementer ikke kan trenge 
gjennom skjoldet

•  Reaktiverer beskyttelsen etter hver vask for å opprettholde glans og 
beskyttelse opp til 10 vask

•   Gir den beste vannavstøtende beskyttelse 

Derfor mener vi Armor All® Shield er mer enn en voks. 

Spørsmål. Er teknologien patentsøkte? 

Ja, sammensetningen er patentsøkt.

Spørsmål. Hvorfor kan du bruke produktet i direkte sollys? 

En tradisjonell voks inneholder løsemidler som ved å bruke i direkte 
sol, raskt fordamper, noe som gjør det vanskelig å få en jevnt glanset 
overflate. Vår formel fordamper sakte i direkte sollys, noe som gjør det 
lettere å tørke av til en jevn glans.

Spørsmål. Kan du bruke produktet på en våt overflate? 

Ja, det kan du.

Hvorfor etterlates det en hvit hinne ved bruk av vanlig voks  
og hvorfor skjer ikke dette med Armor All® Shield?

A. Konvensjonell polish / voks inneholder slipemidler og voks 
ingredienser som etterlater en hvit hinne når den tørker. Vår nye 
teknologi inneholder ikke slipemidler eller voks.

For mer informasjon, besøk 
www.armorall.no 

Wipes

Vi dekker behoVet  
fra innsiden og ut

Enten du er ute etter ekstra glans i din lakk eller dekk, 
beskytte dashbordet eller skinn, har vi et produkt for deg. 

protectant

in-car Wipes



Bruksanvisning:

Spray Armor All® Shield for Wheels på rene og tørre felger. La tørke 
minimum en time. Tørketid vil variere med temperaturen. Jo lenger du 
lar Armor All® Shield for Wheels tørke, desto bedre vil beskyttelsen bli.

  Holder hjulene rene lenger
 Gjør rengjøring av hjul lettere neste gang

 Varer opp til 4 uker

Rengjøring blir enkel etter gjørmekjøring

Lett å legge på og vanskelig å vaske av. Siden oppfinnelsen 
av skivebremser har bremsestøv forhindret at felger 
fremstår som pene over tid. I løpet av få dager, kan 
hjulene bli dekket med støv. Slik trenger det ikke lenger 
være med nye Armor All® Shield for Wheels!

non-stick beskyttende skjold

Gir din lakk en fantastisk glans og dine felger en unik 
beskyttelse

   Danner et non-stick beskyttende skjold 
mot smuss

   Lett å bruke - en enklere måte å beskytte 
bilen din på

   Overlegen beskyttelse og glans

I over 50 år har Armor All® sine produkter beskyttet 
biler rundt om i verden og bevist at de er til å stole på.  
Med de rette Armor All® produktene, kan din bil fortsette 
å se ut som ny.

presentasjon av vår nyeste 
innovasjoner:

arMor aLL® shieLd 
for WheeLs

banebrYtende  
teknoLogi

arMor aLL® 
shieLd

SHIELD

Nye Armor All® Shield er mer enn en voks. Armor All® sin 
revolusjonerende formel danner et beskyttende skjold 
mot elementene, så smuss og skitt ikke fester seg. Når 
påført, reaktiverer hver vask det beskyttende skjoldet for å 
opprettholde glans og beskyttelse opp til 10 vask og fjerner 
behovet for regelmessig behandling.

  Holder opptil 10 vask - garantert

  Aktiverer glans og beskyttelse etter hver vask

  Lager et usynlig non-stick beskyttende skjold

  Hindre smuss og skitt fra å feste seg til bilen din

  Gjør fjerning av insekter og smuss enklere

  Gir fremragende vannavstøtende beskyttelse

  Reduserer behovet for skylling og tørking ved 
neste vask og gir enklere renhold med glansfullt 
resultat 

gjør din voks dette?

se forskjellen etter å ha 
kjørt i gjørme

vanlig voks armor all® shield

Brukerveiledning - ingen tørketid nødvendig

Legg på et jevnt og tynt lag på begrensede deler av et rent kjøretøy, 
deretter poleres produktet av. Etterlater ingen hvit hinne. Ingen sirkulær 
bevegelse er nødvendig. 


