
MORE TIME TO SHINE

Gebruikersgids Blink
Maak je voertuig sneller blinkend schoon 



MORE TIME TO SHINE

1. Een bus Blink (5L)

2. Een wasborstel – liefst met microvezeldoek – of een spons

3. Een tuinslang of hogedrukreiniger

Wat heb je nodig 
om je voertuig te reinigen met Blink? 
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Dit type wasborstel met microvezel  
is ideaal om met Blink te reinigen. 
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1.  Spoel je voertuig af met een tuinslang of met hoge druk. 

2. Giet Blink in een plantenspuit of een druksproeier en spuit Blink 3 à 4 keer  
op een telescopische wasborstel met microvezeldoek. 

3. Boen je voertuig met de wasborstel: de enzymen in Blink lossen het vuil  
razendsnel op.

4. Spoel je voertuig opnieuw af met een tuinslang of met hoge druk. 

5. Droog het voertuig af - of laat opdrogen als je zacht water gebruikt:  
de professionele zeep in Blink zorgt voor een verbluffend mooie glans.

 
 
Voor je velgen: 
Spuit Blink op je velgen met je plantenspuit of druksproeier. Spuit de velgen daarna 
af met een hogedrukreiniger. En je bent klaar.   

Voor campers: 
Maak het oppervlak met de zwarte strepen nat. Wrijf met je ingespoten wasborstel 
op de zwarte strepen. Je zal zien dat de strepen nu véél makkelijker te verwijderen 
zijn. Je hoeft echt veel minder moeite te doen. Opgelet: soms zijn zwarte strepen ver-
kleuringen. Die krijg je met geen enkel wasmiddel weg. 

Zo reinig je een voertuig  
met Blink
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Een wasborstel met microvezeldoek, een tuinslang of hogedrukreiniger, en een bus 
Blink. Met deze drie dingen maak je elk voertuig snel glanzend schoon.

+    +    
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Zo reinig je je voertuig nóg sneller 

Is je voertuig niet héél vuil? Dus je voertuig bevat geen vuil dat máánden oud is? 
Probeer ook zeker de contactloze wasmethode met Blink en bespaar nóg meer tijd: 

1. Giet - bij een gemiddelde auto  - 1 liter Blink in een druksproeier en je spuit het 
op je voertuig, dus je vernevelt zuinig in heel kleine druppeltjes. Hoe kwalita-
tiever je vernevelaar, hoe zuiniger je vernevelt. Voor een camper giet je 1,5 liter 
in je druksproeier.

2. Spuit je voertuig af met hoge druk – dat mag meteen daarna. Dus tegen de 
tijd dat je helemaal rond bent gegaan. 

3. En je bent klaar als je zacht water hebt. Dan droogt je voertuig streeploos op.

Zeker proberen:  
de contactloze wasmethode
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1. Gebruik de 1ste keer een hogedrukreiniger om af te spoelen
Reinig je je voertuig voor de eerste keer contactloos met Blink? Dan gebruik je best 
een hogedrukreiniger om af te spoelen. Zo krijg je het meeste vastgekoekte vuil 
netjes weg. 

Tenzij je je voertuig eerst grondig met de hand wast. Dan kan je daarna perfect con-
tactloos reinigen. 

Heb je geen hogedrukreiniger in huis? Ga voor je eerste keer reinigen met Blink 
naar een wasstraat met zelfbediening en gebruik de hogedrukspuit daar.

Als je wekelijks of tweewekelijks contactloos reinigt met Blink, dan heb je nor-
maal geen hogedruk nodig om af te spoelen. De tuinslang is dan genoeg op 
voorwaarde er voldoende druk op zit. Zo’n 5 bar is prima: de straal die uit de 
tuinslang spuit moet pijn doen aan je hand.

2. Gebruik Blink onverdund
Blink wordt klaar voor gebruik aangeleverd. Je hoeft Blink dus niet te verdunnen bij 
contactloos gebruik. 

5 gouden regels als  
je de contactloze wasmethode gebruikt
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3. Gebruik voldoende Blink
Tijdens het inspuiten van Blink ga je rond je voertuig. Zorg dat het hele oppervlak van 
je voertuig bedekt is. 

Gebruik net genoeg product. Met een sproeikop die goed vernevelt lukt dat. Die 
sproeikop moet van goede kwaliteit zijn én goed afgesteld staan. Met de juiste sproei-
kop kan je met 1,5 liter een camper inspuiten. Voor een gemiddelde auto heb je 1 liter 
nodig. Met een gewone plantenspuit ga je meer verbruiken. 

Te veel Blink gebruiken is onschadelijk, behalve voor je portemonnee. Te weinig pro-
duct kan een minder doeltreffend resultaat opleveren.

4. Gebruik zacht water om af te spoelen
Je voertuig kan met Blink streeploos en zonder kalkdruppels opdrogen. Maar zacht 
water is essentieel voor zo’n resultaat. Zit er veel kalk in je water, werk dan met een 
waterontharder of gebruik schoon regenwater. Let op: veel waterontharders staan 
niet goed afgesteld of werken niet langer optimaal, vaak door gebrekkig onderhoud.

Heb je geen zacht water of regenwater bij de hand? Droog dan je voertuig af met een 
schoon zeemvel of microvezeldoek.

Hoe weet ik of mijn water zacht genoeg is?
Je kan dit eenvoudig testen door een pannetje met hetzelfde water 5 minuten te la-
ten koken. Wrijf achteraf over de bodem om te kijken of er kalk op zit.

5. Was éérst handmatig als je voertuig maandenlang niet gewassen werd
Blink is in de eerste plaats een onderhoudsproduct. Het is ontworpen om vuil van 
maximaal enkele weken oud te verwijderen. We kunnen niet garanderen dat je er 
een voertuig contactloos mee schoonkrijgt dat al maanden niet is gewassen. Je zal in 
dat geval de eerste keer handmatig moeten wassen met Blink. Vanaf dan hou je met 
Blink wel altijd je voertuig moeiteloos schoon. Zonder boenen. 
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Je kan met Blink ook gewoon boenen en de binnenkant van je auto schoon maken.

Doe twee dopjes Blink in een emmer water, meer heb je niet nodig.

Stop een spons in die emmer. En klaar, je kan beginnen met boenen.

Met diezelfde spons kan je haast élk oppervlak schoon krijgen: vloeren, daken,  
deuren, ramen, terrassen, plafonds, tuinmeubelen, stevige tenten …

Gebruik Blink ook als allesreiniger
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1. Handmatig reinigen van een camper met Blink
Je spuit 20 ml per keer op je wasborstel. Herhaal dat 5 keer tijdens het reinigen. 
Dat komt neer op 100 ml oftwel 50 wasbeurten per bus (5 liter). Voor een gemid-
delde wagen haal je nog meer wasbeurten uit je bus Blink. 

2. Contactloos reinigen van een camper
Per contactloze wasbeurt giet je zo’n 1,5 liter in een druksproeier. Dat komt neer 
op 3 à 4 wasbeurten per bus (5 liter). 

3. Contactloos reinigen van een gemiddelde auto
Per contactloze wasbeurt giet je zo’n 1 liter in een druksproeier. Dat komt neer op  
5 wasbeurten per bus (5 liter).

Hoeveel wasbeurten in één bus Blink? 
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Ga naar www.blinkwash.be voor meer informatie.

Of neem gerust contact op, 
we beantwoorden je vraag zo snel mogelijk. 

1. Stuur een e-mail naar mark@blinkwash.be
2. Of bel Mark even op: 0494 73 85 21

Motorhomes Vertongen
Zaakvoerder: Mark Vertongen
Btw-nummer: BE 0874.717.69
Telefoonnummer: 0494 73 85 21
E-mailadres: mark@blinkwash.be

Openingstijden – enkel na telefonische afspraak
Maandag t.e.m. zaterdag: 8 uur – 17 uur
Linterpoortenlaan 202
1980 Zemst

Veel plezier met Blink, de revolutionaire autoshampoo met vuiloplossende enzymen.

Heb je nog vragen over de werking van Blink?
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