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Turtle Headlight Lens Restorer Kit 

Fornyer matte og misfarvede lygteglas af plast, og forbedrer lygtens effektivitet. 

 

Boksen indeholder:  

 1 stk. Polermiddel (Clarifying Compound) 

 1 stk. Smøremiddel (Spray Lubricant) 

 1 stk. Forseglingsklud 

 Slibepuder (#1-grøn; #2-brun; #3-blå; #4-lilla) 

 

Revner, alvorlige skader, vandfyldte forlygter og svært nedslidte lygteglas, vil sandsynligvis 

ikke være i stand til at blive gendannet til den oprindelige tilstand. 

 

Instruktioner: 

1. Vask forlygten med en bilshampoo, f.eks. Turtle Zip Shampoo, ifølge anvisninger om 

rengøring af overfladen. Tør derefter lygten af. 

 

2. Brug afdækningstape til at beskytte de lakerede overflader, omkring lygten. 

 

3. Påfør polermidlet (Clarifying Compound) til lygteglasset, på en bomuldsklud. Gnub 

midlet over hele lygteglasset, med et jævnt tryk. Poler af med en ren og blød 

bomuldsklud. Behandl en forlygte ad gangen. Hvis lygten ikke bliver ren / klar med 

polermidlet (Clarifying Compound), fortsæt til punkt 4. 

 

4. Påfør smøremidlet (Spray Lubricant) på slibepuden # 1 – grøn, og på lygten. Anvend 

kun slibepuderne på de overflader, der skal behandles. Begynd at gnubbe med 

slibepude # 1 – grøn, og med et jævnt tryk. Gnub/slib frem og tilbage i en og samme  



Vare nr. 10007044 
bevægelse, indtil misfarvningen/oxidationen forsvinder. Anvend smøremidlet (Spray 

Lubricant), under hele processen til smøring af fladen og slibepuden. (Slibe puden # 1 

– grøn, vil blive anvendt længst i processen). 

5. skift derefter til slibepude #2 – brun. Gnub/slib frem og tilbage i modsat retning som 

slibepude #1 – grøn, i ca. 1 minut og forsæt med at spraye smøremidlet (Spray 

Lubricant) på. Skift til slibepude #3 – blå, og bearbejd med samme metode i ca. 1 

minut. Afslut med slibepude #4 – lilla, med samme metode i ca. 1 minut. 

 

5. Tør lygten af med en tør bomuldsklud eller en mikrofiberklud. Polermidlet (Clarifying 

Compound) for lygteglas, kan påføres med maskine og polerrondel (max. 1500RPM). 

 

6. VIGTIGT: Rengør begge lygter inden du åbner grundbehandlingskluden til lygteglas. 

Åbn forpakningen, anvend plasthandsker og tør hurtigt på begge lygteglas med den 

imprægnerede klud. Når lygterne er tørre, tør over med forseglingskluden. Dette 

forhindrer at lygteglasset ”gulner”. Hærdet på 24 timer. 

 

Overvejelser/Huske råd: 

 Holdes frostfrit og utilgængelig for børn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


