
 
 

VASKEANVISNING FOR  
LYSBØYLE – VARSELLYS – FOLIE/ DEKOR 

 

LYSBØYLE: 
Våre lysbøyler er konstruert med et avansert dysesystem som gjør at lysbøylen «puster». Kondens oppstår ved 
temperaturforandringer, eks. inn-ut av en varm garasje på vinterstid eller ved vasking av bilen med steamer eller 
varmt vann. Høy luftfuktighet kan også forårsake kondens. Kondensen forsvinner normalt etter en tid, pga. at 
bøylen «puster». 

Ved vasking av lysbøylen med høytrykkspyler er det viktig at man ikke retter høytrykkstrålen direkte på lysbøylen, 
og spesielt ikke mot undersiden, men holder en viss avstand. Oppstår det større mengder fuktighet i lysbøylen bør 
den snarest kontrolleres for skader (steinsprut, pakninger), og luftes ved å skru av endedekselet.  
Bruk aldri vaskemaskin med børster – Kun vanlig spyler med god vannmengde og KALDT vann.  

Ikke bruk avfettingsmidler – Bruk kun godkjente forvaskmidler som tilfredsstiller EU-direktiv 2004/648 

Firma Remitek kan gi deg de beste råd. De distribuerer korrekte vaskemidler til generell profesjonell bruk.  
Tlf: 907 46 190 

 

RETNINGSBESTEMTE LED LYS:  
Led lys avgir «ingen varme» og vil derfor ikke tørke opp av seg selv når det er kommet kondens/vannpæler bak 
glasset. Vannpæler/kondens i led lys skyldes UTELUKKENDE for høy temperatur på vaskevannet. Luften inne i led 
lyset varmes opp og kondenserer når temperaturen økes/senkes. KUN BRUK AV KALDT VANN LØSER DETTE 
PROBLEMET! 
Dette er det samme som skjer hjemme på badet når du dusjer og speilet blir dekket full av kondens/dugg. Høy 
luftfuktighet kan også forårsake kondens. 

 

FJERNING AV KONDENS: 
Kondens i lysbøyle eller retningsbestemt lys kan fjernes ved bruk av hårtørrer ved å varme opp glasset. Lys med 
påmonterte lufteventiler, eks. lysbøyle eller led/strobelys som er montert inne i et lyktehus (blinklys-grøftelys), kan 
kondens fjernes ved å blåse luft inn i lufteventilen. 

 

FOLIE/DEKOR: 
Samme vaskeanvisning som over. Ikke avfettingsmidler og kun kaldt vann. Da krymper eller slipper ikke folien. 

 

Denne informasjonen er ment for å forebygge kondens og skader på varsellys, noe hele vår bransje sliter med. 
Følger du disse rådene- da oppstår sjeldent problemet, og garantien på varsellyset er da gjeldende.  

 

Lykke til!  

 


