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1S Abrasive Polish
leštící pasta hrubá

CHARAKTERISTIKA:
1S Abrasive Polish je vysoce účinný brusný prostředek pro 

automobilové krycí laky s maximálním brusným účinkem. 

Výrobek se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Snadné zpracování

- Velmi dobrá rychlost odstranění kazů v laku

- Rychlé schopnost broušení

- Žádná prašnost

- Vysoká vydatnost

- Vysoká úroveň lesku

APLIKACE:
1S Abrasive Polish je účinná pasta pro odstranění defektů na 

lakovaných plochách, jako jsou prachová smítka, přechody barev, 

přechody laku, pomerančová kůra a hluboké škrábance.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Pro účinné odstranění brusného prachu použijte brusný papír  P 1500, 

pro zpracování 1S Abrasive Polish použijte krátkosrstou jehněčí    

podložku nebo tvrdou lešticí houbu bílou.

2. Naneste lešticí prostředek v malém množství na leštící podložku.

3. Povrch opracovávejte pod středním tlakem, dokud nebudou  

odstraněny škrábance nebo defekty laku.

4. Odstraňte zbytky z leštění měkkým hadříkem nebo 

CH80136 Microfiber Cloth Pro Wax

SPECIFIKACE:
Základ: brusná zrna a plniva z oxidu

hlinitého

Hustota (při 20 ° C): Není určeno 

Hodnota VOC: 15,005%

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém a 

chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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1S ABRASIVE POLISH CH1SAP 1 kg 80156 3405 3000


