P10 Grov slibepolish plus P10 Plus
Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig
fjernelse af overfladefejl i nyreparerede og fuldt
hærdede overfladelakker
Innovativ pulversammensætning fremstillet af
aluminiumoxid
• Ekstremt høj overfladefjernelseshastighed og uovertruffet
glansniveau
• Fjerner ubesværet sliberiller fra kornstørrelse P1500 og
derover
Tyk konsistens
• Polermidlet stænker ikke
• Økonomisk
• Lav støvdannelse
• Ingen besværlig rengøring af tilstødende områder
Kan påføres manuelt og med maskine
Til traditionelle og ridsefaste laktyper
Velegnet til brug på gamle og nye lakoverflader
Silikonefri
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Kemisk basis
Lugt/duft
Farve
Tæthed
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for
opretholdelse af holdbarhed fra produktionen
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra
produktionen
Silikonefri

Water, hydrocarbon
Karakteristisk
Grøn
1,25 g/cm³
24 Måned/Måneder

ved 5 °C til 35 °C
Ja

Vægt for indhold

Art.nr.

1 kg
250 g

0893 150 010
0893 150 012

Anvendelse

Stk. pr.
pk.
1/6
1/15

Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyreparerede og fuldt hærdede lakoverflader samt til
polering af brugsspor på lakerede overflader.
Malerens forberedelse:
Støvindeslutninger, sliberidser, appelsinhudsvirkning, lakfejl
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Instruktioner
##keep##

##keep##

Omrystes godt inden brug. Fugt overfladerne på den valgte polereskive jævnt med pastaen, og påfør en lille mængde på den
overflade, der skal poleres. Anbring polerepuden fladt på området, og start maskinen. Anvend et fast tryk ved 1500-2000 o/
min., behandl overfladen, indtil slibesporene eller ujævnhederne i lakken er fjernet. Arbejd i sektioner! Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud. Fjern resterende striber med P30 Plus anti-hologrampolermiddel.
Godkendelser

CL01_3007090204, Rev: 0.289, State: 05. 01. 2022

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske
ændringer og forbedringer.
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Tilbehør
Lammeskind Premium
Lammeskind, hvidt
Lammeskind, hvidt
Lammeskind, hvidt
Mikroaktiv klud Professionel
P30 Anti-hologram polish P30 Plus
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Art.nr.
0585 135
0585 195
0585 235
0585 23 80
0899 900 131
0893 150 030

