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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Højglansfinish-polermiddel til permanent fjer-
nelse af striber og hologrammer fra lakken på 
mørke køretøjer

Unik pulversammensætning fremstillet af alumi-
niumoxid
• Fin fjernelse med samtidig unik spejlglans
• Fjerner ubesværet sliberiller fra korn P3000 og derover

Tyk konsistens
• Polermidlet stænker ikke
• Økonomisk
• Begrænset støvdannelse

Kan påføres manuelt og med maskine

Silikonefri

Vægt for indhold Betingelser for at opretholde holdbarhed fra 
produktionen Art.nr. Stk. pr. 

pk. 
1 kg 0893 150 030 1 / 6
250 g ved stuetemperatur 0893 150 032 1 / 15

P30 Anti-hologram polish P30 Plus

Kemisk basis Vand, kulbrinte
Lugt/duft Karakteristisk
Farve Lysegrå
Massefylde 0,99 g/cm³
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Silikonefri Ja

Anvendelse

Malede overflader i automobilsektoren, den nautiske sektor eller træsektoren. (opløsningsmiddelbaseret maling, ét-komponent 
og multikomponentsystemer, vandbaseret maling, pulvermaling, ridsefast klar lak). Ikke til mat maling.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Premium-lammeuld 0585 135 
Polerpude af lammeskind, hvid Til professionelt polerarbejde med kraftigt belastede og forvitrede malingoverflader 0585 23  80
Mikrofiberklud, professionel Blå 0899 900 131

Instruktioner
##keep##

Flasken omrystes godt før brug.
Påfør et jævnt lag polermiddel på lakoverfladen med en blød polerklud eller polersvamp i cirkulære bevægelser, og poler efter. 
Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud.

Mekanisk:
Fugt overfladen på den valgte polerpad jævnt med pastaen, og påfør en lille mængde på den overflade, der skal poleres. 
Anbring polerpaden fladt på området, og start maskinen. Poler området med et fast tryk, indtil slibesporene eller ujævnhederne i 
lakken er fjernet. Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud.

Bemærk

På grund af den kemiske sammensætning er dette polermiddel sikkert, når det anvendes efter hensigten. 
Anbefalet polerpad: ”Orange”- eller ”Lammeskind”-polerpad
For at opnå en optimal overflade uden mikroskrammer må Anti-Hologram Polish Plus ikke blandes med andre polermidler eller 
opløsningsmidler. Ellers bortfalder garantien. 
Ved opbevaringstemperaturer, helst mellem 15-25 °C, kan de originale beholdere opbevares i 24 måneder. Beskyt beholdere 
mod frost og direkte sollys under opbevaring og transport.

Godkendelser

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste 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, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til 
at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.


