
WASVOORSCHRIFTEN &
ONDERHOUD[ROUTE]
OVERALZICHTBAAR.NL  heeft op jouw voertuig diverse 

beplakkingen met zorg aangebracht. Daarbij is de door 

de producent van het stickermateriaal voorgeschreven 

verwerkingsmethode aangehouden. Om je een 

jarenlange uitstraling naar tevredenheid te kunnen 

garanderen verzoeken wij je onderstaande onderhoud- 

en reinigingsvoorschriften [route]  na te leven.



Bij toepassing van bovengenoemde voorschriften, 
zal u jarenlang plezier hebben van de aangebrachte 
belettering.

Bij het reinigen van voertuigen, dienen onderstaan-
de handelingen nadrukkelijk in acht te worden 
genomen.

BELANGRIJK!
Voertuigen die nieuw beletterd zijn, mogen niet ge-
wassen worden binnen 2 weken na het aanbrengen 
van de nieuwe belettering. Tevens dient gedurende 
de eerste weken na het aanbrengen, de nieuwe 
belettering voorzichtig te worden gereinigd.

Gebruik van agressieve reinigingsmiddelen is niet 
toegestaan. Evt. toevoegingen van autoshampoo is 
geen bezwaar. 

NB: Reinigingsmiddelen dienen vrij te zijn van:
• Schurende bestanddelen
• PH waarde lager dan 3 of hoger dan 11
• Sterke oplosmiddelen en/of alcohol

Bij gebruik van sterke middelen raden wij je met 
nadruk aan eerst een test uit te voeren!

Allereerst het voertuig afspoelen 
met water. Daarna met warm 
water en een shampoo wassen. 
Daarbij gebruik maken van een 
zachte borstel of spons. 
Tenslotte afspoelen met water. 

De beletteringen weerstaan 
een normale reiniging in de 
wasstraat, maar wel op eigen 
risico. Handmatig wassen blijft 
het beste.

Bij eventueel gebruik van een hogedrukspuit, mogen onderstaande waarden beslist 
niet overschreden worden. Bij afwijking hiervan, kan geen aanspraak op 
garantie verkregen worden.

• De spuitafstand moet minimaal 75 cm zijn
• De waterdruk mag niet hoger dan 70 bar zijn
• De temperatuur mag niet hoger dan 70° Celsius zijn
• Richt de waterstraal ten alle tijde loodrecht op het voertuig tijdens het reinigen
• Richt de waterstraal niet dwars op de randen van de belettering

Hardnekkige aanslag zoals teer, diesel- of olieresten kunnen voorkomen. Wij 
raden u aan bij verwijdering van hardnekkige vuilresten op de bestickering de 
volgende reinigingsinstructies op te volgen:
•  Gebruik een doordrenkte doek met oplosmiddelen als spiritus, terpentine of 

heptaan
• Gebruik waar nodig een zachte, niet schurende krabber als hulpmiddel
•  Nadat de hardnekkige vuilresten verwijderd zijn de auto nog een keer wassen 

met warm water en een shampoo
• Spoel de gereinigde bestickering altijd na met ruim voldoende water

ONDERHOUD

REINIGEN MET 
DE HAND

REINIGEN IN DE 
WASSTRAAT

REINIGEN MET DE
HOGEDRUKSPUIT

Hardnekkig 
vuil

verwijderen

1

2

3

4

5

TIP

Blinq Blinq

START
3 KM


