
 

 

Autótakaró ponyva használati útmutató 

Kérjük, hogy az alábbi útmutatót használat előtt figyelmesen olvassa el, és a benne foglalt utasításokat, 
figyelmeztetéseket a jármű és a termék védelme érdekében is mindig tartsa be!  

A ponyva felhelyezése előtt ellenőrizze a következőket:  

A gépjármű leállítását követően várja meg, hogy a motorháztető, illetve a kipufogó környéke teljes lehűlt!  

Amennyiben a ponyva elakad, vagy feszül ne erőltesse, mert elszakadhat. Ilyenkor ellenőrizze, nem akadt-e 

el kiálló részben, vagy ellenőrizze, hogy helyes-e a rendelt méret. 

Ha a gépjármű erősen szennyezett (sár, homok stb.), a felületre való felhelyezéskor a ponyva magával 
húzhatja a szemcséket, amelyek a lakkréteg vagy akár a fényezés tartós károsodását is okozhatják!  

A jármű külső tisztítása után mindig várja meg a felület teljes száradását! Frissen kezelt felületen (polír, viasz) 
ne használja azonnal a ponyvát! Várjon amíg a hőmérsékleti viszonyoktól függően a felületkezelő szerek 
alapanyagai megfelelően megszáradnak!  

Nyirkos (esős, havas) időszakban a felhelyezés előtt ajánlott a karosszéria és az üvegfelületek alapos 
áttörlése, vagy szilikonos vízlehúzó használata, hogy minél kevesebb víz maradjon a ponyva alatt. Fagyos 
időszakban a ponyva a nedvesen letakart járműre könnyen ráfagyhat! Ilyenkor fokozott figyelmet igényel a 
termék használata.  

A ponyva alkalmi használatra javasolt, amennyiben hosszabb idei szeretné használni a járművén a terméket, 
szükséges a rendszeres szellőztetés (legalább hetente egyszer, néhány órára), a befülledés elkerülése 
érdekében.  

Azokon a területeken, ahol nyestek megjelenésére lehet számítani, különösen az őszi-tavaszi időszakban, 
ajánlott a letakart járművet fokozottan ellenőrizni.  

Használaton kívül lehetőleg mindig száraz állapotban tárolja a terméket, a nedvesen tárolt ponyva idővel 
bepenészedhet, berepedezhet. Ebben az esetben használjon megfelelő tisztítószereket, azonban előtte 
végezzen az anyag kisebb felületét egy próbát.  

A ponyva általános tisztítását célszerű a gépjárműre terítve elvégezni. Alkoholos, savas, maró anyagok, 
tisztítószerek használata kerülendő!  

Erőteljes, orkánerejű szélvihar esetén a ponyva megsérülhet, ilyenkor tanácsosabb levenni. Lehulló tárgyak 
(pl. nagyobb faágak, 0,5 mm-nél nagyobb jégdarabok) ellen a ponyva nem nyújt tökéletes védelmet! 

Hibás méret rendelése vagy elállás esetén a ponyvát kizárólag 14 napon belül, száraz, tiszta, eredeti és 

visszacsomagolt állapotban áll módunkban teljes ár értékben cserélni vagy visszavásárolni! 
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