
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

Brusná pasta, jemná
Scratch Finish
1 kg / 2000-343

SCRATCH FINISH je jemná brusná pata, která
vyleští mírné stopy po používání na lakovaných
površích v jednom pracovním úkonu bez
hologramu na úroveň extrémního fyzického lesku.
Pasta je vhodná pro množství laků, jako jsou
např. laky na bázi vody, HS vysoce trvanlivé
laky, MS laky, infračervené, dvousložkové,
celulózové, syntetické, akrylové a výrobní laky,
včetně průsvitných laků odolných proti poškrábání.
Ultrajemné brusné částice z kvalitního oxidu
hlinitého zabezpečují při nízkém vývinu tepla
maximální fyzický stupeň lesku a prodloužená
doba zpracování zabraňuje přischnutí.

Neobsahuje silikony, čpavek ani kosmetické oleje!
Odstraňuje lehké škrábance
odstraňuje škrábance zcela (bez plniv)
Dlouhodobá účinnost
Zanechává jedinečný hluboký lesk
Vhodné i na ruční zpracování
Bez silikonu a vosku
Otáčky - leštička: 800-1500 U / min
Otáčky - excentrická leštička: 1700-2200 U / min
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Pokyny k použití
Před použitím nádobu protřepte. Naneste pastu SCRATCH FINISH na povrch, který se má ošetřit, a rovnoměrně
ji pomocí lešticího padu rozetřete. Přeleštěte povrch pomocí stroje a snižte tlak, jakmile se povrch vyhladí. Dále
přecházejte po povrchu bez tlaku a na závěr odstraňte případné zbytky utěrkou z mikrovlákna.
Pamatujte! Všechny zbytky prachu a brusné pasty se před leštěním musí setřít.

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

Použití rozdílných lešticích kotoučů ovlivňuje úběr a lesk. Řiďte se přitom našimi doporučeními uvedeným na
etiketě.

Naše doporučení pro zpracování: Normfest oranžová leštící houba a/nebo černá v kombinaci s excentrickým
strojem!

POZOR! 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.

Oblasti použití
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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: inertní anorganická abrazivní emulze, obsahuje emulgátory a zahušťovadla
Vzhled: tmavě šedá
Zápach: charakteristicky
pH: 8,0 ± 0,5
Bod vzplanutí:. 74 ° C
VOC: 79,3 g / l
Rozpustnost: rozpustný ve vodě
Doba použitelnosti: 2 roky při pokojové teplotě. Chránit před mrazem.
Balení: 1 kg.


