
Gebruikshandleiding voor FERDIS Bal-Glanz 

• Wanneer U voor het eerst FERDIS Bal-Glanz gebruikt, moet u eerst de 
stappen nr. 4 tot nr. 1 gebruiken voor de balvernieuwing. Na de vier 
stappen met vernieuwing crèmes, dienen de ballen met de doek gedroogd 
en besproeid met de verzegeling voor het volledige effect van FERDIS Bal-
Glanz. 

• Schrijf de getallen 4,3,2 en 1 op het op de vier handdoeken, elk met een 
dikke Markeerstiftstift, zodat u ze voor gebruik volgende keer 
onderscheiden kunt. De vernieuwing crèmes mogen niet vermengt 
worden, daar anders het effect verloren gaat. 

• Begin met de speciale doek met de No.4 en vouw het in het midden een 
keer. Breng een kersengrote druppel van vernieuwing crèmes nr. 4 op het 
midden van de linkerkant en rechterkant van het weefsel. Zet de 
biljartballen in het midden van een kant op de druppels en verdeel die het 
beetje op het oppervlak van de biljartballen. De doek flap over de 
biljartballen en de verdeel de crème met uniforme rotaties over de bal. 
Voor zeer oud ballen ongeveer 25-30 roterende beweging met zijn hand. 
Bij gebruikte biljartballen ongeveer 10 - 15 keer en minder gebruikte iets 
ongeveer 5 - 10 keer. Vervolgens  maakt u telkens de biljartballen schoon 
met stromend warm water. Herhaal het proces elke met de vernieuwing 
crèmes nr. 3, vervolgens nr.2, vervolgens als laatste Nr1. De biljartballen 
behoeven niet te worden gedroogd na het reinigen met warm water, maar 
kan worden mogen NAT verder bewerkt met de vernieuwing crèmes. Laat 
de overtollige vernieuwing crèmes op bovenstaande doeken, U kunt het 
opnieuw gebruiken de volgende keer. De crèmes zijn niet slecht ook al is 
deze gedroogd. 

• Nu, de biljartballen zijn glad weer en als nieuw. Droog vervolgens de 
biljartballen met een speciale doek. 

• Nu neemt u de verzegelingspray, voor gebruik eerst goed schudden. Leg 
de biljartballen op een oppervlak en spray de verzegelingspray over de 
gehele biljartballen. Niet te veel verzegelingspray, minder is meer hier! 
Wacht ongeveer 15-20 seconden, totdat de stof vervoerder van ethanol 
voor de nano-deeltjes heeft uitgedroogd. Draai de biljartballen vervolgens 
rond zijn as, zodat u kunt ook spray de onderste helft van de biljartballen. 

• De biljartballen voor een uur laten drogen voor 100% effect. U kunt evt. 
ook onmiddellijk spelen, zonder te wachten, nadat de ballen gedroogd zijn 
dit reduceert effect ongeveer 50 %. 

• De biljartballen nu met de speciale droge doek opwrijven voordat u gaat 
spelen. (Zet de ballen niet op de bal-poetsmachine!) U bent nu klaar!! 

• Verontreinigingen zoals Ketsen, of na springen van de ballen uit de tafel, 
moeten de ballen worden schoongemaakt onmiddellijk of tijdens na het 
spel met speciale vochtige, doek zonder druk. Navegen met de 
bijgeleverde speciale droge doek losjes zonder druk. 

• Hoe nieuwer de biljartballen zijn, hoe hoger is het effect van de 
toepassing. 

• De houdbaarheid van de verzegeling is afhankelijk van het krijtgedrag en 
de netheid van de spelers (gewassen handen?) en over 500 tot 800 
beurten. 

• Via de vernieuwing kan men alleen lichte beschadigingen van de 
biljartballen verhelpen. FERDIS Bal-Glanz © kan geen zware 
beschadigingen of scheurtjes herstellen. 

• Zwaar beschadigde ballen moeten worden vervangen. 
• FERDIS Bal-Glanz © kan gebruikt op oude of vervuilde ballen om, maar 

niet zwaar beschadigde biljart of pool ballen, deze weer glad maken. 


