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P30 HARE-İZ GİDERİCİ POLİSAJ PLUS

P55 MATLAŞMIŞ VE YENİ BOYA CİLASI

Koyu renkli yeni veya eski araç 
boyaları üzerinde hologramların veya 
polisaj izlerinin kalıcı olarak ortadan 
kaldırılmasını sağlayan hare-iz giderici 
polisaj pastası 

 Benzersiz alüminyum oksit toz özelliği 
•  Hassas aşındırma ve ayna seviyesinde parlaklık 

sağlama gücü
•  P3.000 kum üzerindeki zımpara izlerini 

kolayca giderir

Koyu kıvam
•  Polisaj sıçaraması yapmaz
•  Ekonomik tüketim
•  Düşük toz oluşumu.

Manuel veya makine ile kullanılabilir

Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya 
türleri için

Eski ve yeni boyalı yüzeylerde 
kullanılabilir

Silikon içermez

Ped önerisi:
“Turuncu“ veya “kuzu yünü“ polisaj pedi

Kullanım şekli:
Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayın. Aracın 
derinlemesine temizlenmiş olmasına dikkat ediniz. 
Seçilen polisaj pedinin üstüne eşit miktarda 
P30 hare-iz giderici polisaj plus uygulayın ve 
uygulama yapılacak yüzeye de bir miktar 

uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine 
yerleştirin ve makineyi çalıştırın. Polisaj izi 
kalmayana kadar devam edin. Polisaj artıklarını 
mikro fi ber bir bez ile temizleyin.

Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Ön deneme yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

Ped önerisi:
“Mavi“ veya “kuzu yünü“ parlatma polisajı, 
mikro fi ber bez
Kullanım şekli:
Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayın. Aracın 
önceden temizlenmiş olmasına dikkat edin.
Manuel: P55 Matlaşmış ve Yeni Boya Cilasını 
yumuşak bir polisaj bezi veya süngeri ile eşit 
miktarda dairesel hareketler ile yüzeye uygulayın.
Ardından polisaj izi kalmayana kadar devam
edin, polisaj artıklarını mikrofi ber bir bez ile
temizleyin.

Makine ile: Seçilen polisaj pedinin üstüne 
eşit miktarda P55 matlaşmış ve yeni boya cilası 
uygulayın ve uygulama yapılacak yüzeye de 
bir miktar uygulayın. Polisaj pedini uygulama 
makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. Polisaj 
izi kalmayana kadar devam edin. Polisaj artıklarını 
mikro fi ber bir bez ile temizleyin.

Tek adımda hazırlama ve parlatma

Tek adımda parlatma (2 si bir arada)
•  Tek bir iş sürecinde boya cilasının onarılmasını 

ve parlamasını sağlar
•  Özellikle hem eski hem de yeni araç 

boyalarında kullanılmaya yönelik geliştirilmiştir
•  Mükemmel aşındırma ve yoğun parlaklık
•  İkinci el araçların detaylı temizliği için idealdir

Yeni formülasyon
•  Araç yıkamada oluşan çizikler ve boyadaki 

aşınmalar kolayca giderilir
•  Çevresel etkilere karşı uzun süreli koruma 

sağlar

Manuel ve makine ile kullanılabilir (Mat 
boyalar hariç)

Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya 
türleri için

Uçucu silikon içermez

Ek ürünler:
Mikro fi ber bez
Art.-Nr. 0899 900 131  Amb/Ad. 3

Sünger
Art.-Nr. 0585 … …  Amb/Ad. 2/4

Hacim Ambalaj Art.-Nr. Amb./Ad.
0,25 kg Şişe 0893 150 032 1/15
1 kg Şişe 0893 150 030 1/6

Hacim Ambalaj Art.-Nr. Amb./Ad.
0,25 kg Şişe 0893 150 056 1/15
1 kg Şişe 0893 150 055 1/6
5 kg Bidon 0893 150 058 1
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