
Handleiding voor gebruik Reiniging - afdichting Speed 

voor driebanden ballen 

• Deze handleiding is voor ballen die al met de vernieuwing crèmes nr. 4-1 zijn 
behandeld en al zijn verzegeld. 

• Deze ballen afwrijven na de wedstrijd van zwembad met een speciale doek die vochtig 
gemaakt met water en repolish met de doek op de sealer snelheid was gespoten. Je je 
realiseert dat dit niet voldoende is, is dus het reinigt de spel bal met een speciale 
spons plus speciale reiniger, met verlenging 1 en sealing pasta speed. 

• Nemen de speciale spons en spray de speciale reiniger op de spons. 
• Schoon het gehele oppervlak van de bal Biljart met speciale nat, spons totdat geen 

vuil meer zichtbaar zijn. De reiniger met de speciale spons Hiermee verwijdert u alle 
voorgaande stortingen zoals vet, vuil, siliconen, oude reinigingsmiddel, oplosmiddel, 
zweet van de handen, krijt, op ketsplekken en maakt de poriën voor de seal. Droog 
vervolgens de biljart bal met een speciale doek. 

• Neem nu de vernieuwing crème Nr1. Neem de speciale doek met de Nr. 1 en vouw het 
in het midden, zelfs als u niet reeds bij het eerste gebruik van de vernieuwing crème. 
Geven over Cherry grote daling de vernieuwing crème Nr. 1 op het midden van de 
linkerkant en rechterkant van het weefsel. Zet de bal in het midden van een kant op 
de druppels en wrijf die het beetje op het oppervlak van de bal. De doek flap over de 
bal en de wrijf en Pools met uniforme rotaties de bal Biljart. Maak ongeveer 15-20 
roterende beweging met de hand. Vervolgens warm schoon het pool ballen met 
stromend water. De vernieuwing crème Nr1, laat de biljartballen echt piepen als je ze 
schoon met warm water. Dit is het teken dat de bal Biljart zijn echt glad. Laat de 
vernieuwing crèmes op het doek, U kunt het opnieuw gebruiken de volgende keer. De 
crèmes zijn niet slecht als men de volgende keer vernieuwing crème op de oude doet. 
Droog de ballen met de speciale doek nu. 

• Nu nemen het flesje met sealer Speed- eerst goed schudden. Leg de ballen op een 
oppervlak en spray de bal Biljart. Niet te veel sealer is toegepast! Minder is meer hier! 
Wacht ongeveer 15-20 seconden, totdat de stof vervoerder van ethanol voor de nano-
deeltjes heeft uitgedroogd. Draai de bal Biljart vervolgens rond zijn as, zodat u kunt 
ook spray de onderste helft van de bal Biljart. Hiervoor, een tip: op de pool en 
biljart/snooker, simpel gezegd de bal in het vak en spray afdichting op de bal, gewoon 
wachten tot ze droog en vervolgens de deksel van de doos zet en omdraaien. Dan 
zegel de ballen van de andere kant ook. 

• De bal biljart voor een uur laten drogen voor 100% effect. U spelen nadat onmiddellijk 
zonder te wachten voor het effect ongeveer 50 is %. 

• De bal Biljart nu met de droge doek van speciale Pools. (Zet niet op de bal-polijsten 
biljart of glans!) Finish! 

• Als de ballen in het spel na slechts korte repolish met het linnen doek op die voor de 
aflak snelheid was gespoten. Dus de ballen zijn weer refrescht en hebben het effect 
van de slip van de bende weer. 

• Mechanische verontreinigingen zoals Kicksen, springen uit de tabel of brandwonden 
moeten worden schoongemaakt onmiddellijk los tijdens het spel met speciale vochtige, 
doek zonder druk van de verzegelde Biljart bal. Met een droge doek voor speciale 
Polish losjes zonder druk. 

• De bal Biljart is te laat, het effect van de toepassing is hoger. 
• Afdichten van snelheid met het slip-effect stopt afhankelijk van het zwembad, krijt 

gedrag van de speler, reinheid van de Spiekers (handen wassen?) en belasting ca. 
100-200 effecten. 


