F O R L E N G

B I L E N S

L E V E T I D

BESKYTTELSE MOT BILRUST

ML-metoden
Dette er en komplett antirustbehandling av
din bil. Samtlige hulrom, dører, kanaler,
panser og bakluke sprøytes med et tynt
penetrerende antirustmiddel. Det er av fagfolk utarbeidet sprøyteanvisninger til hver
enkelt bilmodell og hull bores etter disse
sprøyteanvisningene.
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Hjulhus og understell sprøytes "vått i vått",
det vil si at først påføres et tynt og
penetrerende antirustmiddel som trenger
inn i alle skjøter, falser og sprekker.
Deretter forsegles det hele med et tykkere
produkt som gir et ekstra beskyttende og
slitesterkt men samtidig mykt belegg.
Belegget beskytter mot stein- og vannsprut
samtidig som det er støydempende.

Grundig rengjøring i skjermer og på understell med høytrykk er en forutsetning for et
godt resultat. Løs PVC skrapes bort.
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Tørking skjer med varmluft. God tørk av
bilen er svært viktig. Bilen må være helt
tørr før antirustbehandlingen tar til.
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Demontering av plast innerskjermer hvor
dette er montert.

Boring i hulrom hvor dette er nødvendig
for å komme til med sprøyting etter MLmetoden.
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Sprøyting i terskelkanaler med kanalmunnstykke med dyse som sprer 360o, og som
gir god dekning på alle vegger i kanalen.
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Sprøyting innvendig av bærende konstruksjoner som tverrvanger og rammevanger. I
tillegg behandles angitte steder i motorrom
og bagasjerom, motorpanser og koffertlokk
i henhold til sprøyteskjema.
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Sprøyting understell og hjulhus "vått-i-vått"
med et penetrerende og rusthindrende tynt
antirustmiddel før det.
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8
Sprøyting gjennom dreneringshull i dør,
alternativt munnstykke med 180o dysespiss
fra enden.

Påføring av et slitesterkt og ekstra beskyttende tykkstoff.

Kontroll og klargjøring
Arbeidet kontrolleres og bilen rengjøres omhyggelig etter behandlingen.
NB! Det kan forekomme drypping fra dreneringshull.

Litt om fabrikkgarantier
Alle bilmerker har i dag fabrikkgarantier mot rust. Husk at du som bileier har plikter
som må overholdes for at garantien skal gjelde.
Sjekk nøye serviceheftet om betingelsene fra merkeforhandler om kontroll og vedlikehold av understell og følg disse. De fleste garantier gjelder rust innenfra, dessuten
er utbedring etter slitasje bileiers ansvar. Vi på vår side kan tilby rustkontroll og
utbedrende behandling.

Norsk Antirustforening – med ansvar for kvalitet
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Norsk Antirustforening er en organisasjon av frittstående antirustverksteder med høy kompetanse innen profesjonell rustbeskyttelse av
biler. Den sikreste måten å bevare din bil på er regelmessig antirustbehandling.

Velkommen til oss!
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