
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.

Technický  list

Brousí - leští - konzervuje
Compact
1 kg / 2000-335-1

Compact je profesionální univerzální leštidlo s
dobrou rychlostí úběru materiálu, které brousí, leští
a utěsňuje zvětralé a mírně poškrábané barvy v
jedné operaci. Vosky a oleje obsažené v produktu
vytvářejí velmi intenzivní lesk, takže tento produkt
je dokonalým leskem pro automobilové komody s
časovým tlakem. Leštidlo je vhodné pro všechny
čiré laky, včetně laků odolných proti poškrábání
a HS, a vysoce kvalitní oxid hlinitý generuje málo
tepla.
Bez těkavých silikonů
rychlá a profesionální úprava laků na vozidlech
broušení, leštění a ochrana v jedné pracovní
operaci
neobsahuje těkavé silikony
vhodné pro laky HS
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Pokyny k použití
Použití: Odstranění a lesk jsou ovlivněny použitím různých leštících kotoučů. Přečtěte si prosím naše doporučení
na štítku.
Rotační stroje: 1 500 - 2 000 ot./min
Excentrické stroje 2 000 - 10 000 ot / min
Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Ochranný vosk je vhodný pro všechny hladké povrchy, jako například autolaky atd.

technická data
Kontejner: 1 kg
Barva žlutá
Základ: syntetické a přírodní vosky, emulgátory, zahušťovadla
Tvar: gelovitý
Vůně: meloun
Rychlost úběru materiálu: vysoká
Stupeň lesku: vysoký


