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Angelwax är utformad för att skydda din bils klarlack, för att ge en skyddande 
sköld mot yttre effekter och för att behålla bilen som ny under en längre tid. För 
att maximera effekten av Angelwax och se till att din investering är långvarig, bör 
några grundläggande underhålls åtgärder vidtas. Med enkel skötsel, kommer din 
behandling belöna dig många år framöver.

Skötselråd

Tillverkarens Garanti

Härdningstiden

Innehållsförteckning Skötselråd

1. Angelwax Garanti Program

2. Angelwax Exteriör Lack Garanti

3. Angelwax Textil och Läder 1-års Garanti

4. Trafikolycka/Skada

5. Göra en skadeanmälan

6. Angelwax Agenter/Certifierade Angelwax Installatörer

7. Garanti Anspråk

Härdningstiden är 3-4 veckor beroende på årstid och på yttre väder förhållanden 
såsom fuktighet och temperatur. Under denna tid bör följande undvikas:

• Kallkrikt vatten. Angelwax skyddar bilens yta från vattenfläckar, men under 
härdningsprocessen bör mineralrikt vatten undvikas då beläggningen inte är 
fullt verksam ännu.

• Parkering under träd som avger kåda.

• Att låta fågelspillning, sav eller pollen fästa på ytan genom 
att bli lämnad i värmen från solen.

• Tvätt eller polering av bilen

Biltvättar:

Vad man ska och inte ska göra?

Biltvättar:

gö
r

gör ej

Tvätta hemma: Tvätta hemma:

Handtvätt

Beröringsfri tvätt

Biltvättar

Automatisk borsttvätt

Tvätta inte i direkt solsken

Inget vax eller polering

Använd inte handdukar som repar

Använd bilschampo och 
avfettningar utan vax

Inget vax behövs

Torkdukar av hög kvalitet

Tvätta i skuggan



Angelwax ger en extremt hal yta, vilket innebär att smuts, damm och  
liknande i de flesta fall inte kommer att fästa på ytan genom Angelwaxs unika 
självrengörande effekt. Vid tvättning av bilen hemma, minimera gnuggande  
(speciellt med en torr handduk) av ytskikten så  kommer dess livslängd  
bibehållas. Torr fågelspillning, insekter och kåda kan lösas med hjälp av  
Angelwax Revenge och Angelwax QED och torkas av med en fuktig mikrofiber  
handduk.

Tvätta bilen hemma

Tvättning

Olika tvätt metoder

1. Bilen bör tvättas minst varannan vecka för att undvika att föroreningar och 
annat byggs upp på ytskiktet. Använd endast rekommenderade schampon 
och avfettningar.

2. Undvik borste och tvättmedel med högt pH värde som innehåller lut.

3. Undvik att tvätta i direkt solljus för att minimera ränder och vattenfläckar.

4. Börja överst och tvätta nedåt och lämna de smutsigaste delarna till sist för att 
undvika korskontaminering och repor.

1. Standard hemma tvätt 
Använd en skum pistol (optimal) eller microfiber tvätthandske för att 
schamponera bilen. Skölj med en högtryckstvätt eller slang. Torka torrt med 
rena microfiber handdukar eller liknande mjuk kvalitetsduk.

2. Gör det själv biltvättar 
Välj lämpligt schampo, tex Angelwax Superior Shampoo. Schamponera bilen 
(Använd aldrig borstar -speciellt på lacken!). Skölj av bilen med  
högtryckstvätten. Torka torrt med rena microfiber handdukar eller liknande 
mjuk kvalitetsduk. som inte repar.

3. Biltvättar 
Välj endast beröringsfria tvättar. Använd aldrig en biltvätt med borstar! 
Välj aldrig “spray/wax” alternativet.

Om du märker att bilen får fläckar av te.x. kalk, fågelspillning, kåda etc.  
Under de första tre veckorna, ta omedelbart bort enligt våra skötselråd. 
Tänk på att beläggningen är mjuk; vara försiktig när ni arbetar på lacken.

Vax behövs ej! Det är onödigt och vaxet kommer inte att  kunna fästa på  
beläggningen. Angelwax QED & Enigma QED är den rekommenderade underhåll-
sprodukten. Fråga din lokala installatör om att få detta tillämpat under ditt årliga 
underhållsbesök.

Torkning

Fläckborttagning

Efter tvätt

1. Använd aldrig skadliga starka produkter för att avlägsna kontaminering eller 
för att polera beläggningen.

2. Använd aldrig överdriven kraft för att ta bort fläckar.

3. Fågelspillning, tjära, sav, etc. bör tas bort så fort som möjligt för att undvika 
tillfälliga fläckar eller etsning på beläggningen. Alla fläckar kvar från  
borttorkad fågelspillning kommer att brytas ned under några dagar utan att 
påverka beläggningen.

1. Torka alltid helt torrt och låt aldrig “lufttorka”. Kranvatten innehåller  
mineraler som kan lämna avlagringar som skapar vattenfläckar.

2. Använd endast microfiber handdukar av hög kvalitet för bästa resultat och 
undvik aggressiv torkning.



Årliga inspektioner är den rekommenderade processen för att säkerställa att 
beläggningen bibehålls och att skötsel av fordonet är riktigt utförd.  
Årliga inspektioner skall utföras av en godkänd Angelwax Installatör inom  
30 dagar före den dag då den sista tjänsten utfördes för att säkerställa maximal 
prestanda. Vid underhålls inspektionen säkerställs att ytskiktet är fortsatt  
hållbart, långvarigt, samt att det återger maximalt skydd och glans.

Gå alltid till en beröringsfri tvätt! Användning av en automatiserad biltvätt med 
borstar kan ge en repig och mattare yta och gör garantin ogiltig.  
Angelwax Solaris & Genesis tar upp till 4 veckor för att uppnå full hårdhet.  
Vänligen hantera varsamt och tvätta inte bilen för de första 2-4 veckorna.

Läder & Tyg - Underhålls Program

Årlig Inspektion

Automatisk Biltvätt

1. För bästa resultat bör alla läder, tyg och vinylytor rengöras med jämna  
mellanrum med en läder/tyg/vinyl rengöring för att undvika uppbyggnad 
av smuts och skadliga ämnen.

2. Dammsug mattor regelbundet och använd rengöringsmedel vid behov.

3. Torka omedelbart bort spill på läder, vinyl eller tyg.

Tillverkarens Garanti
1. Allmäna Villkor 

Följande allmänna villkor gäller för alla 
Angelwax produkter som finns med i 
garantiprogrammet.

1.0 Angelwax Garanti Program

1. Garanti tiden börjar från och med 
dagen för registrering av garantin  och 
fordonsuppgifter;

2. Detta avtal utesluter fordon som före, 
för närvarande eller under garanti-
perioden används för kommersiella 
ändamål;

3. Installationen måste utföras av en  
certifierad Angelwax installatör;

4. Alla installationer, åter-installationer, 
reparationsarbeten eller andra arbeten 
som ska utföras på den belagda ytan 
måste utföras av en auktoriserad An-
gelwax installatör efter godkänt garanti 
anspråk; 

5. Angelwax installatören måste under-
rättas om alla anspråk på grund av fel i 
produktprestanda inom 30 dagar efter 
händelsen;

6. Fordon över tre månader kräver oftast 
en  maskin polering och får endast 
utföras av en godkänd installatör före 
applicering. Även nya fordon kan behö-
va en maskin polering. Fråga om råd av 
en certifierad installatör;

7. Fordonet måste vara registrerat i 
Sverige under hela garanti perioden;

8. Garantin är i namn av fordonets ägare 
och kan endast överföras om ny ägare 
sköter årlig service. Underlåtenhet att 
göra en årlig service hos en Angelwax  
certifierad installatör inom den tid som 
krävs kommer att ändra tiden för garan-
tin till “ett år” från den dag då den sista 
årliga servicen var utförd.

Angelwax eller dess ombud ansvarar inte för:

Angelwaxs garanti för varje produkt kommer 
att betraktas som ogiltig om något av följande 
allmänna villkor inträffar:

1. Försämring av fabriksmonteradut-
rustning eller någon annanunder-
målig behandlad del av material eller 
utförande avfordonstillverkaren,deraså-
terförsäljare,tredjepartsleverantöreller 
modifierings eller yrkes rekondare som 
inte är godkända av Angelwax;

2. Hologram, skador, repor,märken, 
stenskott i/på denmålade ytan, vatten 
fläckar;

3. Redan existerande skada ellerförslit-
ning;

4. Anspråk för frågor som omfattas av 
biltillverkarnas garanti.

1. Försummelse att hålla fordoneti en-
lighet med de standarder ochmetoder 
som rekommenderas av Angelwax;

2. Skador orsakade av skadligaslipmedel 
och poleringar, samttredjepartspro-
dukter;

3. Skador till följd av en kollisioneller 
andra trafikolyckor;

4. Skador, antingen oavsiktligteller 
avsiktligt, inklusive men intebegränsat 
till brand, extremaväderförhållanden, 
översvämning, sekundära effekter 
som kan bliföljden av ovanstående, 
ellernågon annan force majeure;

5. Underlåtenhet att reparera ochåterbe-
handla ytor utsatta förskador vid olycka 
i enlighet medgarantin;

6. Skador orsakade av någonalteration 
eller modifiering avfordonets ytor;

7. Skador orsakade av tillverknings fel;

8. Skador på fordonet innanapplikation;

9. Underlåtenhet att följa allakrav som  
anges i enlighet medvillkoren i denna 
garanti.

1.2 Allmänna Ansvars Begränsningar

1.3 Allmän Garanti / Annulering



1. Angelwax Genesis 5års garantin gäller 
från den dag då applikationen utförs. 
Denna garanti kräver årliga inspektioner 
och blir en 1-års garanti från och med 
dagen för senaste inspektionen om en 
inspektion missas;

2. Angelwax Solaris är giltigt i 3 år från 
det datum då applikationen utförs på 
fordonet. Denna garanti kräver årliga 
inspektioner och blir en 1-års garanti 
från och med dagen för senaste inspek-
tionen om en inspektion missas;

3. Angelwax Legacy Ceramic/Titanium 
Garanti gäller för 18 månader från det 
datum applikationen utförs. Dennaga-
ranti kräver årliga inspektioner och blir 
en 1-års garanti från och med dagen för 
senaste inspektionen om en inspektion 
missas.

1. Årliga inspektioner måsteutföras 
av en godkänd applikatör,inom 30 
dagar före den dag dåden sista 
servicen var gjord föratt upprät-
thålla garantin;

2. Underlåtenhet att genomföraen 
årlig inspektion inom den tidsom 
krävs kommer att förändraperi-
oden som täcker det minstaantalet 
år som anges i varjegaranti i del 
2.0 av detta garantidokument. Årli-
ga inspektionerbehövs inte längre;

3. En avgift bestäms av dengodkän-
da applikatören somkommer att 
debiteras för denårliga inspek-
tion, som omfattar- exteriör tvätt, 
rengöring av lack samt inspektion 
och eventuell återapplicering av 
beläggningen.

Angelwax garanterar ägaren av den 
nominerade fordonet att om Angelwax är 
otillfredsställande i dess prestanda att skydda 
fordonets fabriksoriginal lack från oxida-

2.0 Angelwax Exteriör Lack Garanti

2.1 Årlig Inspektion

2.2 Angelwax Nya & Begagnade Fordons 
Garanti

Angelwax eller dess ombud ska inte hållas 
ansvar för följande:

1. Fel på fabrikslacken/ommålad del eller 
någon annan behandlad del av under-
måliga specifikationer, material eller 
utförande av fordonstillverkare, deras 
återförsäljare, tredjepartsleverantörer 
eller modifierings eller yrkes rekondare 
som inte är godkända av Angelwax;

2. Redan existerande skada

3. Varje begäran om frågor som omfattas 
av biltillverkarnas garanti;

4. Skador orsakade av manuella eller 
automatiska tvättborstar, förorenad 
och/eller slipande trasor och svampar, 
obehandlade områden på grund av oly-
cka skador och/eller deras efterföljande 
reparationer och/eller skada orsakad av 
effekterna med ett främmande föremål 
(dvs stenskott);

5. Garantin gäller endast original fabriks 
lackerade ytor med klarlack och uteslut-
er alla icke klarlacks belagda eller matta 
ytor.

2.3 Angelwax Ansvars Begränsningar

Angelwax garanterar ägaren av det  
nominerade fordonet att de behandlade  
ytorna kommer att förbli fria från  
permanenta fläckar och UV-skada, om inte 
annat angivits i garantin.

3.0 Angelwax textil och läder 1-års garanti

3.1 Angelwax garantin gäller ett år från  
dagen då applikationen utförs i/ på  
fordonet.

tion, skador från fågelspillning, märken från 
insekter, kåda, eller UV-skada, samtidigt som 
lacken underhålls i enlighet med villkoren i 
denna garanti, kommer Angelwax eller dess 
ombud utan kostnad för ägaren återställa, 
rengöra och/ eller återapplicera ny beläggn-
ing på det drabbade området.

Angelwax eller dess ombud ska inte hållas 
ansvar för följande:

1. Fel på original interiört material från 
tillverkaren inklusive men inte begrän-
sat till mattor, klädsel, läder, läderli-
knande ytor, andra inre ytor eller någon 
annan behandlad del av undermålig 
kvalitet, material eller utförande av 
fordonstillverkare, deras återförsäljare, 
tredjeparts leverantörer eller modifi-
erings eller yrkesrekondare som inte 
godkänts av Angelwax;

2. Försummelse att hålla fordonet i en-
lighet med de standarder och metoder 
som rekommenderas av Angelwax;

3. Skador på någon inre yta före Angel-
wax;

4. Skador orsakade av revor, fragment-
ering;

5. Skador orsakade av förändring eller 
modifiering av ytor;

6. Skador orsakade av polering med slip-
medel och tredjepartsprodukter;

7. Skador som orsakats av tillverkarens 
defekter;

8. Alcantara interiörer är undantagna.

3.2 Angelwax textil- och läder
Ansvar Begränsningar

Kontakta ditt försäkringsbolag och se till att 
alla Angelwax produkter och tjänster ingår i 
ditt försäkringsskydd. Om fordonet utsätts 
för skada och återapplicering krävs, kontakta 
Angelwax Sverige eller din lokala Installatör 
för att boka in ytterligare behandlingar.

Följande gäller för att göra anspråk på even-
tuella produktfel eller fel:

1. Angelwax Sverige eller installatören 
måste underrättas om alla anspråk på 
grund av fel i produktprestanda inom 
30 dagar efter händelsen,

2. Varje ny applikation, eller återapplika-
tion, reparations-arbeten eller annat 
arbete som utförs på den belagda ytan 

4,0 Trafikolycka Skada

5.0 Göra en skadeanmälan

måste tillämpas/återappliceras eller 
repareras av en certifierad Angelwax 
applikatör godkänd av Angelwax 
Sverige.

Angelwax Center/Certifierade Angelwax  
Installatörer väljs med strikta riktlinjer och 
krav. Endast auktoriserade agenter tillåts att 
installera och jobba med alla Angelwax  
produkter. För att hitta din närmaste  
auktoriserade agent, kontakta Angelwax 
Sverige för hänvisning till närmaste  
Certifierade Angelwax Installatör.

I händelse av ett garantianspråk så är denna 
garanti begränsad till följande åtgärder.

För att göra anspråk, vänligen kontakta 
Angelwax Sverige på någon av följande:

Angelwax Sverige 
Göteborgsvägen 89 
431 30 Mölndal 
Tel: 0708 659 195

info@angelwax.se 
www.angelwax.se

1. Angelwax Sverige eller dess ombud 
måste godkänna alla garantirepara-
tioner och återappliceringar. Om garan-
tireparation eller återapplicering inte 
utförs korrekt efter max två försök av 
certifoerad installatör har kunden rätt 
till återbetalning av summan de betalt 
för Angelwax behandlingen. Kontakta 
en certifierade Angelwax installatör för 
att bedöma problemet.

6.0 Angelwax Center/ Certifierad Angelwax 
Installatörer

7.0 Garanti Gränser


