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Technikai adatlap  2014.08.21.  

Ez a terméket otthoni használatra tervezték, a "Csináld magad" piacra, ezért nincsen garancia és felelősséget sem vállalunk a személyi sérülésekért, valamint a felület és 
a szerszámok sérüléseiért. A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot és biztonságos a használata. 
Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert 
nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel  a műszaki információval 
az előző előírások érvényüket vesztik 

 

 
Tartalma:  Polírozó folyadék  Liquid Shine High Cut (durva) 500 ml 
      Liquid Shine Fine Cut (finom) 500 ml 
      Liquid Shine Zero Swirl (hologram) 500 ml 
  Tépőzáras szivacs  fehér 150x30 mm (tömör) 
        kék 150x30 mm (közép finom) 
       piros 150x30 mm (extra finom) 
  Felfogó tárcsa Ultrasoft 123x25 tépőzáras M14x2 
  Mikroszálas törlőkendő 
  Munkaruha 
 
Kérjük, olvassa el a tájékoztatót használat előtt. 
 
A polírozó készletet ne használja tűző napon vagy magas hőmérsékletű felületen. 
A munka megkezdése előtt a kezelendő felületet alaposan tisztítsa meg és hagyja megszáradni. 
Alkalmazhatja autófényezésre, hajófestékre, kompozit felületekre. 
Azokat a felületeket, amelyeket nem kíván polírozni és védeni kell a polírozó anyagtól, takarja ki. 
Amennyiben nem biztos benne, hogy melyik pasztával kell kezdenie a polírozást, úgy tegyen próbát egy kevésbé 
látható helyen. Ha a tesztpolírozással sikerült elérni a kívánt eredményt, akkor kezdjen hozzá az egész felület 
polírozásához. 
 

Használat: 

Vegye fel a védőruhát, hogy megóvja ruháját az esetleges polírozás közbeni fröcsögésektől. Tegyen kevés 

polírozó folyadékot a szivacsra, majd kezdje a polírozást. 

 

Első lépés: 

Liquid Shine High Cut (durva) + fehér színű szivacs (tömör) 

Karcok eltávolítása, kisebb felszíni hibák eltüntetése, felületi oxidációk, P1500 csiszolópapír okozta csiszolási 

jelek eltávolítása. Finom csiszolóanyagot tartalmaz. 

 

Második lépés: 

Liquid Shine Fine Cut (finom) + kék szivacs 

Karcok eltávolítása, felületi oxidációk, P2000 csiszolópapír okozta csiszolási jelek eltávolítása. Finom 

csiszolóanyagot tartalmaz. 

 

Harmadik lépés: 

Liquid Shine Zero Swirl (hologram) + piros szivacs 

Csiszolás utáni nyomok, hologramok eltüntetése. Extra finom csiszolóanyagot tartalmaz. Tiszta mély fényt 

garantál. 

 

A művelet befejezése után tisztítsa meg a felületet a mikroszálas kendővel. 

 

Mindhárom polírozó folyadék szilikon és viaszmentes. A hibák eltüntetése után fényessé teszi a felületet. 

 
Tartsa távol kisgyermekektől. 
Kerülje el a szembe és bőrre jutást! 

Kerülje el a gőzök és porok belélegzését! 

Csak jól szellőző helyen használja! 

Viseljen szemvédőt és kesztyűt használat közben! 

Ha bőrre kerül, bő vízzel és szappannal azonnal mossa le. Ha szembe jut, azonnal folyóvíz alá tartsa nyitott szemét (kb. 15 

percig), azután keresse fel az orvost. Lenyelés esetén nem szabad hánytatni. Azonnal keresse fel az orvost, majd mutassa meg 

a termék csomagolását. Tanácsért hívja az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet 06 1 476-6464, 06 80 201-199 

Használata előtt a tájékoztató piktogramokat figyelmesen nézze át. 

 


