
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Politura pro vysoký lesk
2000-344-1

PERFECT GLOSS je politura pro vysoký lesk
na lakované povrchy z plastu, oceli a hliníku.
Vysoce kvalitní ingredience dodávají ošetřenému
povrchu brilantní a dlouhotrvající hluboký lesk.
Obsažený čistý brazilský karnaubský vosk navíc
povrch dlouhodobě zapečetí a chrání lak před vlivy
okolního prostředí. Použít se dá pomocí stroje a
ručně.
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Ruční použití:
Pracujte s čistou bavlněnou utěrkou, abyste zabránili vzniku škrábanců na citlivém lakovaném povrchu. Před
použitím nádobu protřepte. Rovnoměrně naneste polituru PERFECT GLOSS pomocí utěrky na povrch, nechte
jednu minutu působit a poté ji měkkou utěrkou z mikrovlákna vyleštěte do vysokého lesku.

Strojní použití:
Před použitím nádobu protřepte. Naneste polituru PERFECT GLOSS na povrch, který se má ošetřit, a rovnoměrně
ji pomocí lešticího padu rozetřete. Povrch poté pomocí stroje vyleštěte a tlak zredukujte, jakmile se film rozpustí.
Dále bez tlaku přejíždějte po povrchu. Jakmile se dosáhne lesk, odstraňte případné zbytky pomocí lešticí utěrky z
mikrovlákna.

Rotační stroje  : 800 – 1 500 ot./min.
Excentrické stroje : 1 700 – 2 200 ot./min.

Naše doporučení pro zpracování: Normfest lešticí houba / černá vaflová houba v kombinaci s excentrickým
strojem!

POZOR! Obsahuje netěkavé silikony! Chraňte před mrazem a uskladněte při pokojové teplotě!

Tímto upozorněním vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


