
Headlight Polish
Set
Přípravná sada pro reflektory

page 1 of 2Sada světlometů světlometů poskytuje znovu nažloutlé, matné světlomety. S našimi
dokonale sladěnými laky a polštářky se vytvoří optimální povrch ve dvou krocích. Značková
černá krabička obsahuje brusné papíry různé zrnitosti, ruční blok se suchým zipem pro
ruční broušení, Headlight Polish 1 a Headlight Polish 2 s konzervačními komponenty a tři
odpovídající podušky.  Zahrnutá termo podložka umožňuje dobrou kontrolu vývoje teploty
materiálu během zpracování, protože změna barvy podložky slouží jako indikátor kvůli
termochromní vlastnosti. Se sadou Headlight Polish lze zpracovat celkem 50 světlometů.
Všechny komponenty lze zakoupit samostatně.

Sada obsahuje:
406250 250 ml světlomet; 
1407250 250 ml světlomet 2; 
999577 Podložka pro těžké řezání 76 x 23 mm; 
999274 Jehněčí podložka 80 mm; 
999602 Thermo Pad 76 x 23 mm; 
999603 Brusný papír Abralon 1 000 zrnitostí; 
999250 Abralon brusný papír 2 000 štěrků; 
999251 Abralon brusný papír, 4 000 zrnek; 
999604 Ruční blok se suchým zipem pro brusný papír

Areas of use
PMMA světlomety na automobily, užitková vozidla, motocykly, čluny atd.

Recommendations for use
1. Před spuštěním očistěte světlomet a poté přilepte okraje kapoty, blatníků, mřížky a
nárazníku.
2. V závislosti na povětrnostních podmínkách použijte ruční blok nebo excentrický lešticí
stroj k broušení povrchu světlometu brusným papírem. U silně zažloutlých světlometů by
měl být jako první použit hrubý pískový papír s hrubou zrnitostí 1000. Poté tento krok
opakujte s 2 000 zrnitostmi (střední zrnitost) a 4 000 zrnitostmi (nízká zrnitost) brusného
papíru, dokud se nedosáhne rovnoměrně pískovaného povrchu. Jsou-li světlomety pouze
mírně matné, lze přeskočit i broušení.
3. Odstraňte zkosenou část s polštářem světlometů 1 a Heavy Cut Pad nebo Lambskin
Pad. Doporučujeme používat rotační leštičku a brousicí lak zpracovat při střední rychlosti a
středním tlaku křížovým způsobem.
4. Vyleštěte povrch na vysoký lesk pomocí světlometu 2 a Thermo Pad. Doporučujeme
používat rotační leštičku a zpracovat lesk s vysokým leskem při střední rychlosti a středním
tlaku v klášteře.
Před použitím si prosím uvědomte právní rámec pro zpracování světlometů ve vaší zemi.
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Warnings
-

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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