
MORE TIME TO SHINE

Jouw gebruikersgids 
om je gratis staaltje Blink te testen

Dit flesje Blink krijg je binnenkort gratis toegestuurd.
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1. Het staaltje Blink dat je toegestuurd kreeg

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

3. Een tuinslang of hogedrukreiniger

Er zijn 2 manieren om je staaltje Blink te testen:

Manier #1.  Als autoshampoo
Je kan je staaltje gebruiken om een stukje van een voertuig te reinigen  
zoals een auto of camper.

Manier #2. Als allesreiniger
Je kan je staaltje gebruiken om een oppervlak te reinigen zoals een  
vloer of een raam. 

Opgelet: je kan je staaltje maar 1 keer gebruiken. 
Dus kies ofwel manier 1 ofwel manier 2 om je staaltje te testen. 

Wat heb je nodig om 
je gratis staaltje Blink te testen? 

Dit type wasborstel met microvezel  
is ideaal om Blink te testen. 
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1. Kies een oppervlak van je voertuig dat je wil reinigen. 
Voor een camper kan je bijvoorbeeld een oppervlak kiezen met  
aflopende zwarte strepen. 

2. Spoel dat oppervlak van je voertuig even af met een tuinslang of 
met hoge druk. De bedoeling is om dat oppervlak nat te maken zodat je 
geen krassen maakt als je gaat boenen.  

3. Giet Blink in een plantenspuit, voeg in die plantenspuit evenveel wa-
ter toe als in het flesje en spuit Blink op een wasborstel met microve-
zeldoek. 

4. Boen je auto met de wasborstel. 

5. Spoel het oppervlak opnieuw af met een tuinslang of met hoge druk. 

6. Droog het oppervlak af - of laat opdrogen als je zacht water gebruikt

De reiniging gaat vlot omdat de enzymen in Blink het vuil razendsnel 
oplossen. De professionele zeep in Blink zorgt voor een mooie glans.

Manier #1. 
Zo test je je staaltje Blink op een auto of camper
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1. Giet je flesje Blink in een emmer met 2 liter water 

2. Stop een dweil of vloerwisser in de emmer

3. Je kan nu je vloer boenen 

Ook deze oppervlakken krijg je schoon met Blink: 

De binnenkant van je voertuig, vloeren, daken, deuren, ramen, terrassen, 
plafonds, tuinmeubelen, stevige tenten, schoenen, kachels, stoelen …

Manier #2.  
Zo test je je staaltje Blink als allesreiniger
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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 0874.717.690 
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

Heb je nog vragen over de werking van Blink? 


