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P10 MASSA DE POLIR GROSSA PLUS

P20 MASSA DE POLIR DE ALTO BRILHO PLUS

Massa de Polir brilhante, muito 
abrasiva, para remoção de riscos e 
manchas em reparações acabadas de 
fazer.

Granulação inovadora à base de óxidos 
de alumínio
•  Elevada taxa de remoção e brilho inigualável.
•  Marcas de grão a partir de P1500 podem ser 

facilmente removidas.

Consistência sólida
•  A massa não salpica.
•  Baixo consumo.
•  Mínimo desenvolvimento de pó.
•  Não necessita limpeza subsequente.

Utilização manual e por máquina.
Para tipos de tinta convencionais e 
resistentes a riscos.
Pode ser aplicado em superfícies de 
tinta usadas ou novas.
Livre de silicone.

Recomendação de boina:
Boina de polir “verde“ ou “pele de cordeiro“

Aplicação:
Agitar bem o recipiente antes de usar. Espalhar o 
produto uniformemente sobre a boina e colocar 
uma pequena quantidade sobre a superfície a 
trabalhar. Colocar a boina em cima da superfície 
e ligar a máquina.

Aplicar uma ligeira pressão e tratar a superfície 
até eliminar as imperfeições. Remover os resíduos 
da massa com um pano microfi bra. 
Retirar os últimos resíduos com P30 Polimento 
Antiholograma Plus.

Recomendação de boina:
Boina de polir “Azul“ ou “Pele de cordeiro“

Aplicação:
Agitar bem o recipiente antes de usar. Espalhar o 
produto uniformemente sobre a boina e colocar 
uma pequena quantidade sobre a superfície a 
trabalhar. Colocar a boina em cima da superfície 
e ligar a máquina.

Aplicar uma ligeira pressão e tratar a superfície 
até eliminar as imperfeições. Remover os resíduos 
da massa com um pano microfi bra. 
Retirar os últimos resíduos com P30 Polimento 
Antiholograma Plus.

Massa de polir média de alto brilho 
para preparação efi ciente da pintura.

Pó de óxido de alumínio especialmente 
adaptado
•  Moderada taxa de remoção com alto brilho.
•  Marcas de polimento a partir de P2000 

podem ser facilmente removidas.

Consistência sólida
•  A massa não salpica.
•  Baixo consumo.
•  Mínimo desenvolvimento de pó.
•  Não necessita limpeza subsequente.

Utilização manual e por máquina.
Para tipos de tinta convencionais e 
resistentes a riscos.
Pode ser aplicado em superfícies de 
tinta usadas ou novas.
Livre de silicone.

Artigos complementares:
Pano Microfi bras Azul
Art.-Nr. 0899 900 131  Qt./Emb. 3

Discos de polir
Art.-Nr. 0585 … …  Qt./Emb. 2/4

Cont. Recip. Art.-Nr. Qt./E.
1 kg Garrafa 0893 150 010 1/5

Cont. Recip. Art.-Nr. Qt./E.
1 kg Garrafa 0893 150 020 1/5
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Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes 
prévios antes da utilização. Para mais informações consulte a fi cha técnica do produto.


