
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

Středně brousicí pasta
Střední stírače
1 kg / 2000-342

SCRATCH OFF MEDIUM je jemná brusná pasta
pro odstranění středních škrábanců v čirém nátěru
čerstvého a použitého laku. Pasta je vhodná pro
různé barvy, jako jsou barvy na vodní bázi, HS
vysoce tuhé, MS, infračervené, dvousložkové,
celulózové, syntetické, akrylové a barvy výrobce,
včetně čirých laků odolných proti poškrábání.
Mikroabrazivní částice vyrobené z vysoce
kvalitního oxidu hlinitého vytvářejí vysokou rychlost
úběru materiálu s maximální úrovní fyzického lesku
s nízkou tvorbou tepla a delší doba zpracování
brání vysychání.

Bez silikonu, bez rozpouštědel a bez kosmetických
olejů!
odstraňuje střední škrábance
zcela odstraní škrábance (bez výplní)
Zpracování bez vody
dlouhá doba zpracování
zanechává vynikající lesklý povrch
bez silikonu

Rotační stroje: 1 000 - 1 800 ot./min
Excentrické stroje: 1 700 - 2 200 ot./min
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Pokyny k použití
Před použitím nádobu protřepejte. Naneste malé množství prostředku SCRATCH OFF MEDIUM na zpracovávaný
povrch a pomocí lešticího talíře jej rovnoměrně rozložte. Zpracovávaný povrch pracujte se středním tlakem, dokud
nebudou odstraněny škrábance a nerovnosti. Jakmile se povrch uvolní, snižte tlak.
Po vyleštění odstraňte zbytky leštění měkkým čistým hadříkem a povrch vyleštěte.
Mějte na paměti! Veškerý prach a zbytky brusné pasty je třeba před leštěním setřít.

Rotační stroje: 1 000 - 1 800 ot./min
Excentrické stroje: 1 700 - 2 200 ot./min

Odstranění a lesk jsou ovlivněny použitím různých leštících kotoučů. Přečtěte si prosím naše doporučení na štítku.

Naše doporučení pro zpracování: Normfest lešticí houba oranžová v kombinaci s excentrickým strojem!

NEBEZPEČÍ! Chraňte před mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit 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



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.

Scratch Off Ultra se používá na všechny automobilové laky včetně vodní báze, vysoce pevné HS, MS, infračervené
povlaky, tvrzené, nátěrové hmoty dvousložkové, akrylové, celulózi, syntetické a nátěrových hmot včetně čirých laků
i na čiré laky odolné proti poškrábání.

technická data
Složení: emulze obsahující inertní plniva, povrchově aktivní látky a zahušťovadla.
Vzhled: světle modrá pasta
Zápach: charakteristický
pH: 9,0 - 9,5
Teplota: 74 ° C
Rozpustnost: mísitelný s vodou
Skladovatelnost: minimálně 2 roky při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem.
Balení: 1 kg


