
Headlight Polish
Set
Koplampvoorbehandelingsset

page 1 of 2De koplamp Polish Set geeft vergeelde, matte koplampen weer een helder zicht. Met onze
perfect op elkaar afgestemde poetsmiddelen en pads wordt in slechts twee stappen een
optimaal oppervlak gecreëerd. De zwarte doos met merknaam bevat schuurpapier met
verschillende korrelgroottes, een handblok met klittenband voor handmatig schuren,
Headlight Polish 1 en Headlight Polish 2 met afdichtingscomponenten en drie bijpassende
pads.  De meegeleverde Thermo Pad maakt een goede controle mogelijk over de
temperatuurontwikkeling van het materiaal tijdens de verwerking, aangezien de
kleurverandering van de pad als indicator dient vanwege de thermochrome eigenschap. In
totaal kunnen 50 schijnwerpers worden verwerkt met de Headlight Polish Set. Alle
onderdelen kunnen apart worden aangeschaft.

Set bevat:
406250 250 ml Koplamp Polish 1407250 250 ml Koplamp Polish 2
999577 Zwaar gesneden pad 76 x 23 mm
999274 Lamsvachtpad 80 mm
999602 Thermo-elektrode 76 x 23 mm
999603 Abralon-schuurpapier 1.000 grit
999250 Abralon-schuurpapier 2.000 grit
999251 Abralon-schuurpapier 4.000 grit
999604 Handblok met klittenband voor schuurpapier

Areas of use
PMMA-koplampen op auto`s, bedrijfswagens, motoren, boten enz.

Recommendations for use
1. Maak de koplamp schoon voordat u begint en maskeer vervolgens de randen van de
motorkap, de spatborden, het radiatorrooster en de bumper.
2. afhankelijk van de verwering, het oppervlak van de koplamp behandelen met
schuurpapier met behulp van een handblok of een excentrische polijstmachine. In het geval
van sterk vergeelde koplampen moet eerst het 1.000 korrelig schuurpapier (grove korrel)
worden gebruikt. Herhaal deze stap met het 2.000 (medium grit) en 4.000 (low grit)
schuurpapier totdat een gelijkmatig geschuurd oppervlak is verkregen. Als de koplampen
slechts licht mat zijn, kan het schuren worden overgeslagen.
3. Verwijder het schuren met Headlight Polish 1 en de Heavy Cut Pad of Lambskin Pad.
Wij adviseren het gebruik van een roterende polijstmachine en het aanbrengen van de
schuurpolish op gemiddelde snelheid en gemiddelde druk in een overspraakbeweging.
4. polijst het oppervlak tot een hoogglans met Headlight Polish 2 en de Thermo Pad. Wij
raden aan om een roterende polijstmachine te gebruiken en de hoogglans polijstmachine
met gemiddelde snelheid en gemiddelde druk in de overspraak aan te brengen.
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page 2 of 2Neem de wettelijke voorschriften voor de verwerking van koplampen in uw land vóór
gebruik in acht.
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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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