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Micro Cut & Finish P3.01
Mikro-brusná leštící pasta s karnaubským voskem
Popis přípravku: Mikro brusná leštící finální pasta s vysokým leskem Micro Cut & Finish
P3.01 je leštící pasta s mikročásticemi pro strojové leštění nejnovější generace na trvalé
odstranění stop po leštění, hologramů, jemných škrábanců a ostrých částí až do zrnitosti o
velikosti 3 000 pro všechny laky (včetně odolných proti poškrábání) se současným
zakonzervováním laku, vysokým stupněm lesku a hladkostí povrchu. Díky použití vysoce
specializovaných a extrémně homogenních brusných částic se dosáhne na tmavých a podobně
citlivých barevných odstínech při extrémních světelných podmínkách brilantní a trvanlivý
vysoký lesk. Hologramy a jemné škrábance se mechanicky odstraní a nemusí se překrývat
tak, jak to bývá zvykem. S antihologramní leštěnkou s vysokým leskem Micro Cut & Finish
P3.01 se velice dobře leští a lze ji beze zbytků odstranit. Obsahuje karnaubský vosk a
neprchavé silikony.

Okruh použití: Laky na osobní automobily, užitková vozidla, motocykly atd.
Stupeň brusu 3,2
Stupeň lesku 9,5

Použití: Za účelem vytvoření optimálních výsledků leštění doporučujeme při leštění používat
náš leštící kotouč Micro Cut Pad fialový a excentrickou brusku s nucenou rotací (např. Makita
PO5000C, nejvyšší počet otáček). Případně můžete použít k leštění povrchů rotační leštičku v
kombinaci s naším leštícím kotoučem Micro Cut Pad fialovým. Na vysušené nebo nové leštící
kotouče naneste leštěnku rovnoměrně na celý kotouč. Při vypnuté leštičce leštěnku po laku
rozetřete, následně vyleštěte mírným tlakem do kříže, dokud se nevytvoří transparentní film,
to znamená, dokud se kompletně nerozpadne oxid hlinitý obsažený v leštěnce. Leštící kotouče
používané na tento výrobek nepoužívejte pro jiné výrobky. Pro odstranění zbytků leštěnky
bez škrábanců a rýh doporučujeme naši profesionální utěrku.

POZOR: Před použitím protřepejte. Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.
Nepoužívejte na horké povrchy. Chraňte před mrazem a nadměrným teplem.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Bezpečnostní opatření: Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z
nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na
dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.

Balení: 250 ml, 1 l

