
 
 

 

SUPERWRAP - SÅ HÄR GÖR DU 
 

1. HUR MAN APPLICERAR: FÄLGAR 
 

Vad du behöver: 
• Superwrap Prepspray 
• Mikrofiberduk 
• Maskeringstejp 
• Tape & Drape (tillval) 
• Trigger Grip (tillval) 
 
 
 
 
 

 
Sprayförhållanden: 
1. Undvik sprayning vid hög luftfuktighet, direkt solljus och blåsiga förhållanden. 

2. Använd i temperatur mellan 20-28°C med fuktighetsnivå under 60%.  

 

Steg 1: Förberedelse   https://www.youtube.com/watch?v=NWD-Qvx5Hv8 
 

1. Ta av däcken och lägg dem platt på marken  

2. Tvätta och skölj ytan noggrant för att avlägsna lös smuts och skräp. Undvik att använda 

hushållstvål för att tvätta ytan. 

3. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk.  

4. Ta bort mittkåporna. 

5. Applicera sedan Superwrap Preparation Spray generöst över hela ytan. Låt produkten 

sitta i högst en (1) minut.  

6. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk. Vänta 15 minuter och se till att ytan är helt 

torr innan du applicerar Superwrap. 



 
 

* Kombinera/byt inte ut vår Prep Spray mot en annan lösningsmedelsbaserad produkt 
eftersom den kan vara skadlig för ytan och inte kompatibel med Superwrap.  
 

* Den underliggande ytan måste rengöras noggrant och torkas för att avlägsna all smuts, skräp 
och vaxrester som kan hindra Superwraps förmåga att fästa och orsaka fisheyes under 
installationen.  

 
* Slipa inte ytan före applicering. Se till att noggrant torka gapet mellan däcket och hjulet.  
 
* Vi rekommenderar stark sprayning av all 4 hjul samtidigt i en rotation för att få en jämn 

tjocklek och färgteckning. 
 
Steg 2: Maskering 
 
Maskera noggrant av omgivande områden (inklusive däck, ventilerna, innerhjul m.m.) för 
att undvika överspray.  

* Vi rekommenderar inte att du gör hjulens innerdel. Det är mindre hållbarhet på grund av brist 
på följsamhet. Våra projektsatser är kalkylerade för att endast täcka fälgens utsida. 

* Lämna ett tillräckligt mellanrum mellan ytan och tejpen för att undvika överbryggning av 
produkten. 

* Använd ett plastkort eller ditt finger för att stoppa in tejpen i gapet mellan däcket och hjulet. 
Glöm inte maskera av ventilerna. 

 
Steg 3: Sprayning   https://www.youtube.com/watch?v=ekTz2s3L85k 

 
* Använd endast när temperaturen på både aerosolburken och ytan är över 20°C. 
 
1. Skaka burken kraftigt i en minut före sprayning. 
2. Testa alltid sprayen bort från ytan du sprutar före varje lager.  
3. Applicera alltid ett lätt första lager och inspektera det första lagret för tecken på yt-

förorening.  
 Överbliven däckglans, vax, tvål eller fukt på ytan före sprayning kommer att orsaka brist på 

vidhäftning och fisheyes som resulterar i bubblor och kan leda till för tidig avskalning eller 
eventuell rivning av Superwrap finishen.  

 Om du upplever yt-kontaminering (bubblande/veckningar/fisheyes), stoppa din applicering 
och vänta på att det första lätta lagret torkar. Torka av den när den är torr och gör om 
förberedelsen. 



 
 

4. Rör burken långsamt, fram och tillbaka, överlappa varje sprutning för att få ett jämnt 
och vått lager.  

 Håll burken upprätt och spraya 8 till 12 tum från ytan.  
 Upprätta ett repeterbart mönster när du sprayar hjulen för att se till att du noggrant täcker 

alla ekrar (och inre ekrar) och delar av hjulen.  
  Undvik överdriven överlappning eller sprayning för nära ytan för att förhindra droppar och 

sjunkningar.  
5. Applicera totalt 10 våta lager. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 Håll fingertoppen borta från munstycksspetsen för att undvika att skapa droppar. 

 Hållbarheten och avtagbarheten ökar med varje tillagt lager. Tänk på att du sprayar wrap-

tjocklek och inte bara färgtäckning. 

 Om dina hjul har målats om eller renoverats under de senaste 180 dagarna ska du inte 

applicera Superwrap. 

 Om hjulen är målade och skadade och yt-lagret/klarlacket har påverkats ska superwrap inte 

appliceras. 

** Följ alltid rekommendationerna för baslager per färg. ** 
 
Om du använder en annan färg än Gloss Black eller Arctic White gör du så här: 
 
Baslager 
 
1. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
2. Applicera 4-6 våta lager av Black eller White baslager. 
3. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
Färglager 
 
4. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
5. Applicera 4-6 våta lager av färglager. 
6. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
 
Steg 4: Topcoat  
 



 
 

* Du måste uppfylla det totala antalet lager av Superwrap (10 våta lager) innan du applicerar 
Topp lacken. 

* Den tidigare applicerade Superwrap måste ha torkat i minst 1 timme innan du fortsätter med 
appliceringen av Superwrap High Gloss eller Frozen Top Coat. 

* Se till att ytan är ren och fri från damm. 
 
 
1. Skaka burken kraftigt i en minut före sprayning. Applicera ett lätt första lager. 
2. Applicera sedan högst 1 lager. Vänta i 15 minuter mellan lagren.  

 
Steg 5: Avmaskning 
 
Ta bort maskeringstejpen när det slutliga skiktet är torrt (30 min till 1h, eller när det är torrt 
vid beröring). Ta försiktigt bort maskeringstejpen som dras bort från ytan. 

* Använd vid behov ett kort eller blad för att försiktigt ta bort tejpen. 
* Tillåt 6 till 12 timmars sista torkperiod innan du kör och monterar på hjulen. 

  



 
 

 

2. HUR MAN APPLICERAR: SPEGLAR 
 

Vad du behöver: 
• Superwrap Prep spray 
• Mikrofiberduk 
• Maskeringstejp 
• Tape & Drape (tillval) 
• Trigger Grip (tillval) 
 
 
 
 
 
Sprayförhållanden: 
 
1. Undvik sprayning vid hög luftfuktighet, direkt solljus och blåsiga förhållanden. 
2. Använd i temperatur mellan 20-28°C med fuktighetsnivå under 60%.  
 
Steg 1: Förberedelse   https://www.youtube.com/watch?v=CSwQ1sl2zRg 

 
1. Tvätta och skölj ytan noggrant för att avlägsna lös smuts och skräp.  

* Undvik att använda hushållstvålar för att tvätta ytan. 
2. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk.  
3. Applicera sedan Superwrap Preparation Spray generöst över hela ytan. Låt produkten 

sitta i högst en (1) minut.  
4. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk. Vänta 15 minuter och se till att ytan är helt 

torr innan du applicerar Superwrap. 
 

* Kombinera/byt inte ut Prep Spray mot en annan lösningsmedelsbaserad produkt eftersom den 
kan vara skadlig för ytan och inte kompatibel med Superwrap.  

* Den underliggande ytan måste rengöras noggrant och torkas för att avlägsna all smuts, skräp 
och vaxrester som kan hindra Superwraps förmåga att fästa och orsaka fisheyes under 
installationen.  

* Slipa inte ytan före applicering. Se till att torka gapet ordentligt. 
 
Steg 2: Maskering 



 
 

 
5. Maskera noggrant omgivande områden.  

* Lämna ett tillräckligt mellanrum mellan ytan och tejpen för att undvika överbryggning av 
produkten. 

* Använd ett plastkort eller ditt finger för att stoppa in tejpen i gapet. 
6. Använd Tape & Drape eller maskeringspapper för att maskera av omgivande paneler för 

att undvika överspray. 
7. Använd en sax eller ett blad för att skapa en öppning i Tape & Drape. 

* Tejpa ner eventuella lösa ändar för att inte vidröra appliceringsytan.  
 
Steg 3: Sprayning  
 

* Används endast när temperaturen på både aerosolburken och ytan är över 20°C. 
 
8. Skaka burken kraftigt i en minut före sprutning. 
9. Testa alltid sprayen bort från ytan du sprutar före varje lager. Applicera alltid ett lätt 

första lager och inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 

* Om du upplever yt-kontaminering (bubblande/veckningar/fisheyes), stoppa din applicering 

och vänta på att det första lätta lagret torkar. Torka av den när den är torr och gör om 

förberedelsen.  

* Överbliven däckglans, vax, tvål eller fukt på ytan före sprayning kommer att orsaka brist på 

vidhäftning och fisheyes som resulterar i bubblor och kan leda till för tidig avskalning eller 

eventuell rivning av Superwrap finishen. 

10. Rör burken långsamt, fram och tillbaka, överlappa varje sprutning för att få ett jämnt 

och vått lager. 

* Håll burken upprätt och spraya 8 till 12 tum från ytan.  

* Upprätta ett repeterbart mönster när du sprayar dina speglar för att se till att du noggrant 

täcker alla områden inklusive spegelns inre och kanter. 

* Undvik överdriven överlappning eller sprayning för nära ytan för att förhindra droppar och 

sjunkningar. 

11. Applicera totalt 10 våta lager. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 

* Håll fingertoppen borta från munstycksspetsen för att undvika att skapa droppar. 



 
 

* Hållbarheten och avtagbarheten ökar med varje tillagt lager. Tänk på att du sprayar wrap-

tjocklek och inte bara färg täckning. 

 
** Följ alltid rekommendationerna för baslager per färg. ** 

 
Om du använder en annan färg än Gloss Black eller Arctic White gör du så här: 

 
Baslager 
 
1. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
2. Applicera 4-6 våta lager av Black eller White baslager. 
3. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
Färglager 
 
4. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
5. Applicera 4-6 våta lager av färglager. 
6. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
Steg 4: Topcoat  
 

* Du måste uppfylla det totala antalet lager av Superwrap (10 våta lager) innan du applicerar 
Topplacken. 

* Den tidigare applicerade Superwrap måste ha torkat i minst 1 timme innan du fortsätter med 
appliceringen av Superwrap High Gloss eller Frozen Top Coat. 

* Se till att ytan är ren och fri från damm. 
 

1. Skaka burken kraftigt i en minut före sprayning. Applicera ett lätt första lager. 
2. Applicera sedan högst 1 lager. Vänta i 15 minuter mellan rockarna.  

 
Steg 5: Avmaskning 

1. Ta bort Tape & Drape från större paneler. 
2. Ta bort maskeringstejpen när det slutliga skiktet är torrt. Ta försiktigt bort 

maskeringstejpen som dras bort från ytan. 
* Använd vid behov ett kort eller blad för att vecka fast tejpen. 
* Tillåt 6 till 12 timmars sista torkperiod  
 



 
 

 

3.  HUR MAN APPLICERAR: TRIM DETALJER 
https://youtu.be/TxS4kAW-efQ 
 
Vad du behöver: 
• Superwrap Prepspray 
• Mikrofiberduk 
• Maskeringstejp 
• Tape & Drape (tillval) 
• Trigger Grip (tillval) 
 
 
 
 
 
Sprayförhållanden: 
 
1. Undvik sprayning vid hög luftfuktighet, direkt solljus och blåsiga förhållanden. 
2. Använd i temperatur mellan 20-28°C med fuktighetsnivå under 60%.  
 
Steg 1: Förberedelse 
 
1. Tvätta och skölj ytan noggrant för att avlägsna lös smuts och skräp.  

* Undvik att använda hushållstvålar för att tvätta ytan. 
 

2. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk.  
 
3. Applicera sedan Superwrap Preparation Spray generöst över hela ytan. Låt produkten 

sitta i högst en (1) minut.  
 
4. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk. Vänta 15 minuter och se till att ytan är helt 

torr innan du applicerar Superwrap. 
 

* Kombinera/byt inte ut Prep Spray mot en annan lösningsmedelsbaserad produkt eftersom den 
kan vara skadlig för ytan och inte kompatibel med Superwrap.  



 
 

* Den underliggande ytan måste rengöras noggrant och torkas för att avlägsna all smuts, skräp 
och vaxrester som kan hindra Superwraps förmåga att fästa och orsaka fisheyes under 
installationen.  

* Slipa inte ytan före applicering. Se till att torka gapet ordentligt. 
 
Steg 2: Maskering 
 
5. Maskera noggrant omgivande områden.  

* Lämna ett tillräckligt mellanrum mellan ytan och tejpen för att undvika överbryggning av 
produkten. 

* Använd ett plastkort för att stoppa in tejpen i luckorna mellan karosspanelerna och trimmen. 
* Maskera försiktigt bort alla exponerade gummidelar.  
 
6. Använd Tape & Drape eller maskeringspapper för att maskera av omgivande paneler 
för att undvika överspray.  
* Tejpa ner eventuella lösa ändar för att inte vidröra appliceringsytan.  

 
Steg 3: Sprayning  
 

* Används endast när temperaturen på både aerosolburken och ytan är över 20°C. 
 
7. Skaka burken kraftigt i en minut före sprutning. 

 
8. Testa alltid sprayen bort från ytan du sprutar före varje lager. Applicera alltid ett lätt 

första lager och inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 

* Om du upplever yt-kontaminering (bubblande/veckningar/fisheyes), stoppa din applicering 

och vänta på att det första lätta lagret torkar. Torka av den när den är torr och gör om 

förberedelsen.  

* Överbliven tvål eller fukt på ytan före sprayning kommer att orsaka brist på vidhäftning och 

fisheyes som resulterar i bubblor och kan leda till för tidig avskalning eller eventuell rivning av 

Superwrap finishen. 

 
9. Rör burken långsamt, fram och tillbaka, överlappa varje sprutning för att få ett jämnt och 

vått lager. 

* Håll burken upprätt och spraya 8 till 12 tum från ytan.  



 
 

* Upprätta ett repeterbart mönster när du sprayar dina trim detaljer för att se till att du 

noggrant täcker alla områden inklusive spegelns inre och kanter. 

* Undvik överdriven överlappning eller sprayning för nära ytan för att förhindra droppar och 

sjunkningar. 

 
10. Applicera totalt 10 våta lager. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 

* Håll fingertoppen borta från munstycksspetsen för att undvika att skapa droppar. 

* Hållbarheten och avtagbarheten ökar med varje tillagt lager. Tänk på att du sprayar wrap-

tjocklek och inte bara färg täckning. 

 
** Följ alltid rekommendationerna för baslager per färg. ** 

 
Om du använder en annan färg än Gloss Black eller Arctic White följer du  
dessa steg: 
 
Baslager 
 
1. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
2. Applicera 4-6 våta lager av Black eller White baslager. 
3. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
Färglager 
 
4. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
5. Applicera 4-6 våta lager av färglager. 
6. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
Steg 4: Topcoat  
 

* Du måste uppfylla det totala antalet lager av Superwrap (10 våta lager) innan du applicerar 
Topplacken. 

* Den tidigare applicerade Superwrap måste ha torkat i minst 1 timme innan du fortsätter med 
appliceringen av Superwrap High Gloss eller Frozen Top Coat. 

* Se till att ytan är ren och fri från damm. 
 



 
 

11. Skaka burken kraftigt i en minut före sprayning. Applicera ett lätt första lager. 
 
12. Applicera sedan högst 1 lager. Vänta i 15 minuter mellan rockarna.  
 
Steg 5: Avmaskning 
 
14. Ta bort Tape & Drape från större paneler. 
 
15. Ta bort maskeringstejpen när det slutliga skiktet är torrt. Ta försiktigt bort 

maskeringstejpen som dras bort från ytan. 
* Använd vid behov ett kort eller blad för att vecka fast tejpen. 
* Tillåt 6 till 12 timmars sista torkperiod 

 

  



 
 

 
4. HUR MAN APPLICERAR: BROMSOK 
 

Vad du behöver: 
• Mikrofiberduk 
• Maskeringstejp 
• Tape & Drape (valfritt). 
• Trigger Grip (tillval):  
 
 
 
 
 
Sprayförhållanden: 
 
1. Undvik sprayning vid hög luftfuktighet, direkt solljus och blåsiga förhållanden. 
2. Använd i temperatur mellan 20-28°C med fuktighetsnivå under 60%.  
 
Steg 1: Förberedelse 
 
1. Ta bort hjulen.  
2. Tvätta och skölj ytan noggrant för att avlägsna lös smuts och skräp.  

* Undvik att använda hushållstvål för att tvätta ytan. 
3. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk.  
 
4. Applicera sedan Superwrap Preparation Spray generöst över hela ytan. Låt produkten 

sitta i högst en (1) minut.  
 
5. Torka ytan torr med en ren mikrofiberduk. Vänta 15 minuter och se till att ytan är helt 

torr innan du applicerar Superwrap. 
* Kombinera/byt inte ut Prep Spray mot en annan lösningsmedelsbaserad produkt eftersom den 

kan vara skadlig för ytan och inte kompatibel med Superwrap.  
* Den underliggande ytan måste rengöras noggrant och torkas för att avlägsna all smuts, skräp 

ochd vaxrester som kan hindra Superwraps förmåga att fästa och orsaka fiskögon under 
installationen.  

* Slipa inte ytan före applicering.  



 
 

* Vi rekommenderar starkt sprayning på OEM klarlackerade eller metallok. 
 
Steg 2: Maskering 
 
6. Maskera oket utförligt för att undvika överspray.  
 
7. Maskera fjädringsarmarna, knutar och hårdvara (Vi rekommenderar att du använder 

Superwrap Tape & Drape). 
 
8. (Valfritt) Maskera innerskärm/foder. 
 
9. Maskera den bakre halvan av bromsoket (den osynliga delen). 
 
Steg 3: Sprayning  
 

* Används endast när temperaturen på både aerosolburken och ytan är över 20°C. 
 
10 . Skaka burken kraftigt i en minut före sprutning. 

 
11. Testa alltid sprayen bort från ytan du sprutar före varje lager. Applicera alltid ett lätt 

första lager och inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 

* Om du upplever yt-kontaminering (bubblande/veckningar/fisheyes), stoppa din applicering 

och vänta på att det första lätta lagret torkar. Torka av den när den är torr och gör om 

förberedelsen.  

* Överbliven tvål eller fukt på ytan före sprayning kommer att orsaka brist på vidhäftning och 

fisheyes som resulterar i bubblor och kan leda till för tidig avskalning eller eventuell rivning av 

Superwrap finishen. 

 
12. Rör burken långsamt, fram och tillbaka, överlappa varje sprutning för att få ett jämnt 

och vått lager. 

* Håll burken upprätt och spraya 8 till 12 tum från ytan.  

* Upprätta ett repeterbart mönster när du sprayar dina trim detaljer för att se till att du 

noggrant täcker alla områden på oket 



 
 

* Undvik överdriven överlappning eller sprayning för nära ytan för att förhindra droppar och 

sjunkningar. 

 

13. Applicera totalt 10 våta lager. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 

* Håll fingertoppen borta från munstycksspetsen för att undvika att skapa droppar. 

* Hållbarheten och avtagbarheten ökar med varje tillagt lager. Tänk på att du sprayar wrap-

tjocklek och inte bara färg täckning. 

* Om dina ok har målats om eller renoverats under de senaste 180 dagarna ska du inte applicera 
Superwrap. 

* Om dina ok är målade och skadade och klarlacket har påverkats, applicera inte Superwrap. 
 

** Följ alltid rekommendationerna för baslager per färg. ** 
 

Om du använder en annan färg än Gloss Black eller Arctic White gör du så här: 
 
Baslager 
 
1. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
2. Applicera 4-6 våta lager av Black eller White baslager. 
3. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
Färglager 
 
4. Applicera ett lätt första lager. Inspektera det första lagret för tecken på yt-förorening. 
5. Applicera 4-6 våta lager av färglager. 
6. Tillåt en 15 minuters torkningsperiod mellan skikten. 
 
Steg 5: Avmaskning 
 
14. Ta bort maskeringstejpen när det slutliga skiktet är torrt (30 min till 1h, eller när det är 

torrt vid beröring). Ta försiktigt bort maskeringstejpen som drar bort från ytan. 
* Använd vid behov ett kort eller blad för att vecka fast tejpen. 
* Tillåt en 6 till 12 timmars slutlig torkning period. 

  



 
 

5. HUR MAN APPLICERAR: EMBLEM 
 
Här är stegen för att spraya på märken/emblem: 
 
1. Förberedelser är samma som för Trim Detaljer (använd Prep Spray)  
 
2. Maskering: Maskera runt emblemen (gör en stor ruta runt den). Vi rekommenderar 

också att du använder Tape & Drape eller maskeringspapper för att undvika överspray 
vid sprutning.  

 
3. Sprayning: samma som för Trim Detaljer (1 lätt lager + 10 våta lager av Gloss Black) 
 
4. Avmaskning: Ta bort Tape & Drape. Ta försiktigt bort maskeringstejpen runt emblemet 

när den är torr. Om du vill ta bort vinylen från insidan av emblemen, skulle vi 
rekommendera att använda ett blad eller plastkort för att ta bort oönskad vinyl.  

 
Kolla in våra ”How-to spray” videor här: http://www.getsuperwrap.com/how-to-spray.  
 
Vi rekommenderar starkt att du använder vår Prep Spray för fullständig dekontaminering 
av din yta för att eliminera eventuella föroreningar som silikon som finns i däckglans, vaxer 
och tätningsmedel. Alkohol (IPA) och hjulrengöringsmedel kanske inte räcker för att sanera 
din yta ordentligt. Undvik att använda hushållstvål för att tvätta ytan. Kombinera/byt inte 
ut vår Prep Spray mot en annan lösningsmedelsbaserad produkt eftersom den kan vara 
skadlig för ytan och inte kompatibel med Superwrap. 

 
 
  



 
 

 
 
 

6. HUR MAN UNDERHÅLLER 
https://youtu.be/MQndnRv9i5g 
 
Vad du behöver: 
• Superwrap Mikrofiberduk.  
• Superwrap Wheel Cleaner. 
 
1. Läs baksidan av etiketten för instruktioner.   
2. Skölj av fälgarna med vatten. 
3. Använd Wheel Cleane’rn och vänta i 1 minut 
4. Skölj av hjulen  
5. Torka av den med en trasa 
 

* Vi rekommenderar att du inte kör genom automatiska biltvättar. Många kunder har kört 
genom, beröringsfria, traditionella biltvättar utan problem, men med tanke på att det inte 
finns någon allmän standardisering för tryck, tvålar och vaxer som används, föreslår vi att du 
tar hand om din Superwrap-yta själv med Superwrap Wheel Cleaner. 

 
* Superwrap finish kan högtryckstvättas så länge beläggningen inte slits eller flisas. Överdrivet 

tryck kan skada Superwrap. Använd inte en smal spets. 
 
* Superwrap kräver tillräcklig härdningstid innan du kör och tvättar din bil. Vi rekommenderar 

att vänta i minst 12 timmar före körning och minst 5 dagar innan man kan tvätta den sprutade 
ytan för att möjliggöra en fullständig härdningsprocess. 

 
* Håll dig borta från slipande eller högsyreprodukter när du rengör din Superwrap yta. Använd 

eventuell lågsyra eller Superwrap Wheel Cleaner. 
 

* Undvik hushållsprodukter 
  



 
 

 

7.  HUR MAN TAR BORT 
https://youtu.be/MQsA7PkCQiU 
 

 
1. Starta med att pilla los en liten kant.   
2. Dra av filmen utifrån och in 
3. Blir de små färg delar kvar – spraya bort dem med högtrycks tvätten 
 

 
 
SÅ-HÄR-GÖR-DU VIDEOR: 
 
1. Hur man förbereder:  https://youtu.be/NWD-Qvx5Hv8 
 
2. Hur man gör på fälgar:  https://youtu.be/ekTz2s3L85k 
 
3. Hur man gör på speglar:  https://youtu.be/CSwQ1sl2zRg 
 
4. Hur man gör på detaljer:  https://youtu.be/TxS4kAW-efQ  
 
5. Hur man underhåller:  https://youtu.be/MQndnRv9i5g 
 
6. Hur man tar bort:  https://youtu.be/MQsA7PkCQiU 
 

OBS!: 
 
- Superwrap DIY aerosolformel är speciellt utformad för fordonsindustrin och testas på 

klarlack (clear coat) ytor som används av OEM biltillverkare inklusive legeringshjul, 
kromad plast, klarbelagd kolfiber och metallytor.  

- Applicera inte superwrap på icke-klara belagda ytor som vinylomslag, klistermärken, grov 
plast och plast- eller laminerade mittlock. 

- Applicera endast Superwrap på OEM-kalibrerade kalibrar. 
 


