
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

Vysoce výkonná brusná pasta
Scratch Cut
2000-341-500

SCRATCH CUT je vysoce výkonná brusná pasta
pro odstraňování různě hlubokých škrábanců a
silných oxidací v bezbarvé vrstvě laku a gel laku.
Brusná pasta je vhodná pro širokou škálu nátěrů,
jako jsou vodou ředitelné, HS, MS, infračervené,
dvousložkové, celulózové, syntetické, akrylátové
a výrobcem určené barvy, včetně bezbarvých laků
odolných proti poškrábání. Mikropřesné brusné
částice z vysoce kvalitního oxidu hlinitého vytvářejí
vysokou míru odstranění s maximálním leskem
při nízkém tepelném vývoji a prodloužená doba
zpracování zabraňuje vysychání.
Lešticí pasta pro první krok našeho
dvoustupňového lešticího systému
extrémně rychlé a dokonalé dosažení k
požadovaného výsledku leštění
extrémně vysoká míra úběru s technologií DRA
vysoký stupeň lesku
bez silikonu a amoniaku
bez zesilovačů lesku
dlouhá doba zpracování
vhodný pro všechny automobilové a lodní nátěrové
systémy včetně HS, MS, 1K laků, akrylových,
celulózových a syntetických laků.

pro extrémně mnoho hlubokých a silných
škrábanců doporučujeme použít naše leštící
kotouče z ovčího rouna (kat. č. 2000-350-..).
Pro středně silné škrábance nebo silně zoxidované
laky doporučujeme použít naše bílé lešticí kotouče
(č. výr. 2000-357-..).
Pro obzvláště jemné nebo čerstvé laky
doporučujeme použít naše oranžové lešticí
kotouče (č. výr. 2000-352-..).
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Pokyny k použití
Použití:
Před použitím nádobu protřepejte. Naneste malé množství na ošetřovaný povrch a rovnoměrně rozetřete
pomocí lešticího kotouče. Ošetřovaný povrch zpracovávejte středním tlakem, dokud neodstraníte škrábance
a nedokonalosti. Jakmile povrch dosáhne požadovaného stavu, snižte tlak. Doporučujeme pracovat křížovým
vzorem. Zbytky leštění odstraňte měkkým a čistým hadříkem.

Rotační stroje : 1 000 - 1 800 otáček za minutu
Excentrické stroje : 1 700 - 2 200 otáček za minutu
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Odstranění a lesk jsou ovlivněny použitím různých lešticích kotoučů. Řiďte se prosím našimi doporučeními.
Doporučujeme používat excentrický stroj!

POZNÁMKA! Pro dokonalý výsledek doporučujeme v následujícím pracovním kroku použít naši leštěnku proti
hologramům s vysokým leskem Scratch Finish

POZOR: Chraňte před mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Vzhledem k velkému množství aplikací a podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit, však
nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech. Doporučujeme, abyste si vždy
prováděli vlastní testy.


