TECHNICKÝ POPIS PRODUKTU

AUTOLESK
TYP PRODUKTU

KATEGORIE

AKTUALIZOVÁNO

Brusná a leštící pasta

Leštění

10-11-2017

POPIS A POUŽITÍ

leštícího efektu zmenšete tlak. Po ukončení tohoto
procesu odstraňte zbytky a povrch vyleštěte pomocí
čistého, měkkého hadříku.

Univerzální jednokrokový lešticí prostředek pro rychlou
a snadnou úpravu nových i starých laků, vhodný na
malé i velké plochy. Určen k ručnímu i strojnímu leštění.
Abrazivní prášek na bázi oxidu hlinitého odstraní
škrábance a stopy po broušení (s materiály P2500),
vyrovná barevné odstíny zestárlých laků a ošetří zvětralé
plochy během několika sekund. Voskové komponenty
chrání leštěné povrchy a zanechají brilantní a přirozený
lesk po dobu několika měsíců. Neobsahuje silikon,
který by způsoboval ztrátu lesku vlivem povětrnostních
podmínek.

PROSTŘEDÍ
Nesmí se aplikovat na místa, která přicházejí do přímého
styku s potravinami a pitnou vodou.

VYDATNOST
Obsah balení je dostačující k vyleštění karoserie
osobního vozidla.

VLASTNOSTI
fáze:
brousitelnost:
lesk:
hustota:
vůně:

brusná a leštící
vysoká
vysoký
1,00 g/cm³
ovocná

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK
Na okamžité čištění pracovních pomůcek použijte vodu.

OBSAH VOC
VOC = 151 g/l
Tento
přípravek
splňuje
požadavky
Směrnice
Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této
kategorie (B/a) udává limitní hodnotu obsahu těkavých
látek 200 g/l hotového produktu.

APLIKACE
Před použitím důkladně protřepejte balení. Leštěný
povrch důkladně očistěte ze všech nečistot. Neaplikujte
na přímém slunci.
RUČNÍ LEŠTĚNÍ
Pro odstranění rýh a stop po broušení naneste menší
množství pasty na povrch a rozetřete mírným tlakem
měkkou leštící houbou nebo utěrkou z mikrovlákna.
Rozleštění je možné usnadnit slabým postříkáním
naleštěného místa vodou např. mechanickým
rozprašovačem.

SKLADOVÁNÍ
Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5
až +25°C a vyvarovat se přímému slunečnímu záření.
Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta
zachování jakosti a užitných vlastností je 24 měsíců.

BALENÍ
250 ml – plastová láhev

BARVA
Bílá

STROJNÍ LEŠTĚNÍ
Aplikujte nejlépe vzduchovou nebo elektrickou leštičkou.
Používejte odpovídající tlak na leštící stroj, zvláště při
odstraňování stop po broušení nebo povrchových vad.
Dodržení doporučených otáček pro jednotlivé typy
kotoučů je nezbytné, při použití hrubších kotoučů za
vysokých otáček může dojít ke spálení laku. Nejlepší
výsledky získáte použitím středního žlutého vlnitého
kotouče při otáčkách 1500-2000 ot/min. Pro získání
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