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Để xe ngoài trời, sử dụng xe trong thời gian dài và ở tình trạng tồi tệ lâu dài không chỉ làm kính
xe của bạn trông không đẹp mắt mà còn rất nguy hiểm. Kính lái mờ có thể cản trở tầm nhìn của
bạn khi lái xe và không đẩy lùi được tác động của nước mưa. Ở một góc độ nào đó nếu bạn
chăm sóc kinh tốt nó sẽ luôn sáng bóng và sẽ phản chiếu tương tự như sơn của bạn. 

  
    

  Thật nguy hiểm và khó chịu với kính xe này  
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  Thật an toàn và dễ chịu biết bao với kính xe sạch sẽ như thế này  
  a.  Hồi phục kính ố mốc bằng dung dịch tẩy ố chuyên dụng CC550  Ứng dụng: chuyên
dành để làm tan các vết cặn bẩn dạng muối kiềm, các vết ố loang màu và “rỉ” của:
 
-         Kính, gốm, sứ không được phủ bảo vệ ở 
giai đoạn 1
.
 
Không sử dụng:
 
-         Kính đã có lớp phủ bảo vệ, 
 
-         Kính tráng gương, 
 
-         Kính phủ màu, 
 
-         Kính “tự sạch” (TiO2)
 
Cách làm
 
-         Thử nghiệm trên một diện tích nhỏ
 
-         Lau khô bề mặt kính
 
-         Tẩm 1 ít hoá chất lên khăn chống xước
 
-         Thoa theo hình vòng tròn từng vùng nhỏ(S = 0,2x0,3 m ) tới khi bề mặt trở nên trơn
nhẵn(thời gian thoa dành cho mỗi vùng không quá 3 phút)
 
-         Rửa sạch bằng nước.
 
-         Sử dụng cần gạt, gạt nước, kiểm tra kính
 
-         Tiếp tục thoa lên khác vùng khác trên toàn bộ bề mặt kính.
 
-         Lau khô bề mặt kính.
 
-         Tiếp tục thoa hoặc thêm hóa chất nếu cần và kiểm tra thường xuyên tới khi sạch hẳn
 
-         Dội lại thật nhiều bằng nước sạch,
 
-         Lau kính khô bằng dụng cụ gạt nước hoặc khăn lau
 
b.  Hồi phục kính bằng kem tẩy Paste
 
-    
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Làm ướt bề mặt kính.
 
-    Cho paste lên miếng cước chuyên dụng, xoa đều hết bề mặt kính cho tới khi sạch hết CC
550 trong vòng 2 phút.
 
-    Dội nước nhiều cho sạch và lau khô bằng khăn sạch.
 
 
      Việc sử dụng hóa chất phụ thuộc vào mức độ ố mốc của kính. Để xác định được lượng hóa
chất cần dùng chúng tôi chia thành 5 cấp độ tùy thuộc vào thời gian sử dụng của kính như sau :
 
 
Cấp độ 1
là thời gian kính  xe đã sử dụng 1 năm
 
Cấp độ 2
là thời gian kính  xe đã sử dụng 2 năm
 
Cấp độ 3
là thời gian kính  xe đã sử dụng 3 năm
 
Cấp độ
4
là thời gian kính  xe đã  sử dụng 4 năm
 
Cấp độ 5
là cấp độ tối đa mà thời gian kính  xe đã sử dụng trên 5 năm
 
 

Lau khô lại bằng khăn sạch cho đến khi tấi cả những bụi sương mù của dung dịch sạch hết.

    Hình ảnh minh họa        

  Ố mốc phóng to  
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  Ố mốc nhìn gần trên kính xe ô tô        

  Tẩy ố mốc trên một nửa kính và so sánh  
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