
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Pasta polerska gruboziarnista
Scratch Off Ultra
1 kg / 2000-341

SCRATCH OFF ULTRA jest gruboziarnistą pastą
polerską do usuwania głębokich zarysowań i
silnych zanieczyszczeń lakieru. Pasta nadaje się
do różnych lakierów, takich jak np. lakiery na bazie
wody, o wysokiej zawartości cząstek stałych (HS),
o średniej zawartości cząstek stałych (MS), lakiery
utwardzane podczerwienią, dwuskładnikowe,
celulozowe, syntetyczne, akrylowe i oryginalne
oraz odporne na zadrapania lakiery bezbarwne.
Wysokiej jakości tlenek glinu zapewnia wysoką
wydajność usuwania materiału przy niskiej
podatności na nagrzewanie, a wydłużony czas
użycia zapobiega przysychaniu pasty.

Nie zawiera silikonu, amoniaku i olejków
kosmetycznych!
usuwa głębokie i mocne zarysowania
usuwa zarysowania całkowicie bez wypełniaczy
obróbka bez wody
długi czas do obrabiania
pozostawia jedyny w swoim rodzaju połysk
bez silikonu

maszyny rotacyjne: 1.500 – 2.000 U/min
maszyny ekscentryczne: 1.700 – 2.200 U/min
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Wskazówka robocza
Sposób użycia:
Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść niewielką ilość pasty SCRATCH OFF ULTRA na polerowaną
powierzchnię i równomiernie rozprowadzić za pomocą padu polerskiego. Polerować powierzchnię wywierając
średni nacisk aż do usunięcia zadrapań i nierówności. Zmniejszyć nacisk, gdy powierzchnia się rozjaśni.
Po zakończeniu pracy pozostałości usunąć miękką, czystą ściereczką i wypolerować powierzchnię do czysta.
Prosimy przestrzegać! Przed końcowym polerowaniem należy wytrzeć pył i wszystkie pozostałości pasty
polerskiej.

Maszyny rotacyjne : 1 500 -2 000 obr/min
Maszyny mimośrodowe : 1 700 -2 200 obr/min

Gładkość i połysk zależą od zastosowania różnych tarcz polerskich. Prosimy o zapoznanie się z naszymi
zaleceniami podanymi na etykiecie.

Zalecany sposób użycia produktu: Futro polerskie z wełny jagnięcej Normfest lub żółta gąbka do polerowania w
połączeniu z polerką mimośrodową, przy niskich lub średnich obrotach!

UWAGA! Chronić przed mrozem i przechowywać w temperaturze pokojowej!



Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Powyższych informacji udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.


