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MORE TIME TO SHINE

Fijn dat je een demo aanvraagt voor jouw onderneming. We komen Blink, de auto-
shampoo met vuilvretende bacteriën, met veel plezier bij jou demonstreren.

Deze items zijn er nodig voor een geslaagde demo van Blink: 

• ✔ Een bus Blink (5 liter)
• ✔ Een lagedrukpomp om het voertuig in te spuiten
• ✔ Een hogedrukreiniger om het voertuig af te spuiten
• ✔ Liefst toegang tot zacht (onthard) water of regenwater

Wat brengen wij mee naar de demo? 

Een bus Blink, een lagedrukpomp en een hogedrukreiniger. 

Waarvoor zorg jij? 

1. Toegang tot zacht water

Je hebt toegang tot zacht water of regenwater. Op pagina 3 van deze demo-gids 
lees je waarom dat belangrijk is voor het eindresultaat. 

2. Een vuil voertuig - liefst geen hardnekkig vuil van maandenlang

Een voertuig dat maandenlang niet gewassen werd? Dat krijgen we zelfs met Blink 
niet in 1-2-3 proper. Blink is in de eerste plaats een onderhoudsproduct. Het is ont-
worpen om vuil van maximaal enkele weken oud te verwijderen. 

Maar: het voertuig dat je wil laten reinigen tijdens de demo mag best smerig zijn. Er 
mogen vliegjes, modder, stof en andere smurrie op kleven. Zolang het vuil er geen 
maandenlang op zit, krijgen we met Blink het voertuig weer glanzend schoon.

Checklist: 
zo bereid je je demo voor
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Zo maken we jouw professioneel voertuig glanzend schoon: 

1. We benevelen Blink op je (droog) voertuig. Door de autoshampoo met vuilvre-
tende bacteriën in de lagedrukpomp te gieten

2. We lopen rond het voertuig terwijl je hem inspuiten van onder tot boven. Blink 
hoeft maar een paar minuten in te werken, dus tegen de tijd dat we rond zijn 
kunnen we meteen beginnen met afspuiten.

3. We spuiten het voertuig in dezelfde volgorde af met een hogedrukreiniger met 
alleen water. Als we zacht water gebruiken, droogt het voertuig vanzelf zonder 
strepen op.

Hoe verloopt 
de demo met Blink? 
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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 opti-
maal, vaak door gebrekkig onderhoud.

Heb je geen zacht water of regenwater bij de hand? Dan moet het voertuig afge-
droogd worden 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 
laten koken. Wrijf achteraf over de bodem om te kijken of er kalk op zit.

Waarom zacht water 
essentieel is voor de reiniging
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Blink is de enige autoshampoo die je ook kunt gebruiken als allesreiniger. 

Je hoeft dus niet langer verschillende producten in huis te halen. Met Blink reinig je 
de buitenkant én de binnenkant van elk professioneel voertuig. 

Voor de binnenkant moet je natuurlijk wel gaan schrobben. 
Zo werkt het: 

1. Doe twee dopjes product in een emmer water
2. Stop een spons of dweil in de emmer
3. Maak de binnenkant van je voertuig supersnel proper

Je zal versteld staan van het resultaat. 

Tip! 

Probeer Blink ook voor ramen, vloeren, plafonds, stallen, verandadaken,  
zonnepanelen, tapijten, hardnekkige nicotineplekken, brilglazen ...

Heb je nog vragen over de demo van Blink?  

Stuur een e-mail naar mark@blinkwash.be. 
Of bel Mark op het nummer 0494 73 85 21.

Reinig ook de binnenkant: 
hoe je Blink als allesreiniger 
gebruikt
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