Sistema para tratamento de pintura Pro

Produto

Massa de polir grossa Pro Massa de polir Alto Brilho Massa de polir fina Pro
Art.-Nr. 0893 153
Art.-Nr. 0893 150 020
Art.-Nr. 0893 155

Utilizadores
alvo
Campos de
aplicação

Pintores

Pintores
Detalhistas

Detalhistas

Para eliminar rapidamente
excesso de tinta, riscos de tinta e
falhas em pintura de reparação
ainda fresca e em camadas finais
de tinta endurecida

Para limpar a pintura, eliminar riscos
e arranhões e criar um acabamento
de alto brilho penetrante e
duradouro em trabalhos de
polimento em grandes superfícies

Eliminação duradoura de riscos e
hologramas resultantes do
polimento de pinturas escuras.
Acabamento de alto brilho.

Inclusão de pó, casca de laranja,
danos na pintura

Riscos e aranhões, preparação de Elimina hologramas e riscos provocados
carros usados
pelas estações de lavagem.

Deitar algumas gotas na esponja de
polir e uma pequena quantidade
no local a ser tratado.
Colocar a boina de polir no local
a ser tratado e ligar a máquina.
Aplicar uma ligeira pressão e, a
uma velocidade de 1,500 –
2,000 rpm, tratar a superfície com
movimentos suaves até não se
verem mais marcas de polimento.

Agitar bem antes de usar.
Deitar uma quantidade generosa
de polimento na boina de polir
Micro Art. Nr. 0586 26 130 e
espalhar na superfície a ser
tratada. Colocar a boina de polir
micro no local a ser tratado e ligar
a máquina. Polir, aplicando uma
ligeira pressão e uma velocidade
de 1,500 – 2,000 rpm, até que o
polimento comece a secar. Depois
polir até um alto brilho sem aplicar
pressão.

Aplicação

Tratar a superfície secção a
secção. Remover o polimento em
excesso com o Pano Microactivo
Pro Art. Nr. 0899 900 107.
Remover as marcas finais com a
Massa de Polir Fina Pro Art. Nr.
0893 155.

Campos de aplicação
Discos de polir
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Aplicação
Escolha dos
discos de polir

mecânica

Disco de polir ondulado
Art.-Nr. 0585 28 130
Disco de polir laranja
Art.-Nr. 0585 26 130
Disco de polir azul
Art.-Nr. 0585 27 130
Disco de micro-polimento
Art.-Nr. 0585 28 150
Pele de carneiro preta
Art.-Nr. 0585 135

P 03 5072

Remover o excesso de polimento
com o Pano Microactivo Pro
Art. Nr. 0899 900 107.

mecânica

Agitar bem antes de usar. Deitar
algumas gotas na esponja de
polir laranja Art. Nr. 0585 26
130 e uma pequena quantidade
no local a tratar. Coloque a boina
de polimento no local a ser
tratado e ligue a máquina.
Aplique uma ligeira pressão e, a
uma velocidade de 1500 – 2000
rpm, tratar a superfície com
movimentos suaves até eliminar
todos os efeitos de holograma.
No caso de formação isolada de
efeito de holograma, é também
possível o tratamento manual com
um pano de polir. Remova o
polimento em excesso com o Pano
Microactivo Pro
Art. Nr. 0899 900 107.

manual/mecânica
Pano Microactivo Pro

mínimo
Efeito de
rectificação
do disco de
polir

extremo
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