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  DISCO DE MICRO POLIMENTO  Para polir sem deixar pêlos.

 Estrutura de fi bra
•   Excelentes propriedades de remoção.
•    Gera pouco aquecimento.

 Boa absorção de polimento
•   Não há salpicos em velocidades periféricas 

altas.

Campos de aplicação:
 Para polir marcas de polimento menores em pintura 
fresca sem deixar sombra e para polir superfícies 
maiores na preparação de automóveis usados para 
venda. Especialmente indicado para aplicar Massa de 
Polir Médio Pro (Alto Brilho) Art. Nr. 0893 154.

Limpeza:
 Não lavar com água! Os resíduos de tinta antiga e de 
polimento podem ser simplesmente limpos com uma 
escova depois de terminado o polimento.

Instruções:
 Deve ser tratado com o Conjunto de Discos para 
Polimento Art. Nr. 0586 02 125, juntamente com o 
interface suave. O interface suave ajuda o polimento 
de superfícies pintadas curvas e reduz o risco do disco 
se desgastar durante o polimento. 

 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.

 PELE DE CARNEIRO  Para polir superfícies pequenas e 
grandes.

 Estrutura espessa de lã
•   Excelentes propriedades de remoção que 

garantem resultados rápidos.

 Pele de carneiro genuína
•    Cria pouco aquecimento e uma longa 

duração.

Campos de aplicação:
 Para remover arranhões e marcas da pintura. 
Especialmente indicado para o tratamento de Massa 
de Polir Médio Pro (Alto Bri-lho) Art. Nr. 0893 154.

 Limpeza:
 Não lavar com água! Os resíduos de tinta antiga e de 
polimento podem ser simplesmente limpos com uma 
escova depois de terminado o polimento. 

 Instruções:
 Deve ser tratado com o Conjunto de Discos para 
Polimento Art. Nr. 0586 02 125, juntamente com o 
interface suave. O interface suave ajuda o polimento 
de superfícies pintadas curvas e reduz o risco do disco 
se desgastar durante o polimento.
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Modelo Ø disco mm Ø fl ange mm Art.-Nr. Qt./Emb.
Preto 135 125 0585 135 5

Modelo Ø disco mm Ø fl ange mm Art.-Nr. Qt./Emb.
Amarelo 150 125 0585 28 150 5


