
BRUSNÁ PASTA A VOSK ONE STOP 3 V 1

Obrázek je pouze ilustrativní

• Vysoce účinná brusná pasta špičkové 
kvality pro rychlé a snadné odstraňo-
vání vad.

• Inovativní prášková konzistence oxidu 
hlinitého umožňuje velmi účinně leštit 
vady oděruvzdorných i běžných laků, 
a to s mimořádně vysokým leskem.

• Přibalená ochrana laku s karnau-
bovým voskem zajišťuje dlouhodobou 
ochranu.

Barva Modrá

Obj. č. 0893 150 060 0893 150 062
Bal. 1 / 6 1 / 15
Hmotnost obsahu 1 kg 250 g

Oblast použití
Revoluční leštěnka 3 v 1 pro vysoce 
účinné odstraňování škrábanců, 
známek opotřebení a hologramů z laku 
v jediném kroku.
Pro rychlé odstraňování vad nově opra-
veného a vytvrzeného krycího nátěru a 
pro leštění stop po používání na starých 
nátěrech.

Návod
Před použitím dobře protřepejte.  
Rozetřete leštěnku rovnoměrně na leš-
ticí kotouč a aplikujte v malém množství 
na ošetřovaný povrch. Umístěte lešticí 
kotouč na plocho na povrch a spusťte 
přístroj. Leštěte povrch pod mírným 
tlakem s otáčkami 1500–2000 ot/min, 
dokud nezmizí stopy po broušení a vady 
laku nezmizí. Pracujte po úsecích! Přeby-
tečnou leštěnku odstraňte pomocí mikro-
vláknové utěrky.

• Rotační přístroj: 1500–2000 ot/min
• Excentrický přístroj: 2000–10000 ot/

min

Upozornění
Pro leštění doporučujeme naše modré a 
oranžové lešticí podložky.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před 
každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek nene-
seme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje tech-
nické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, 
kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce 
jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále pro-
dukty vyvíjet.
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