
Headlight Polish
Set
Behandlingssett til frontlykter

page 1 of 2Hovedlyskolens polske sett gir gule, matte frontlykter utsikten igjen. Med våre perfekt
koordinerte polerings- og polstringer skapes en optimal overflate i bare to trinn. Den
merkede sorte pappesken inneholder pussepapir i forskjellige kornstørrelser, en håndblokk
med borrelås for manuell sliping, Headlight Polish 1 og Headlight Polish 2 med
forseglingskomponent samt tre matchende puter. Den medfølgende Thermo Pad gir god
kontroll over temperaturutviklingen av materialet under prosessering, siden fargeendringen
på puten fungerer som en indikator på grunn av den termokromiske egenskapen. Totalt 50
lyskastere kan behandles med Headlight Polish Set. Alle komponenter kan kjøpes separat.

Settet inneholder:
406250 250 ml Lyskaster polsk 1
407250 250 ml Lyskaster polsk 2
999577 Heavy Cut Pad 76 x 23 mm
999274 Lamskinnpute 80 mm
999602 Termopute 76 x 23 mm
999603 Abralon sandpapir 1000 korn
999250 Abralon sandpapir 2000 korn
999251 Abralon sandpapir 4000 korn
999604 Håndblokk med borrelås for sandpapir

Areas of use
PMMA frontlykter på biler, nyttekjøretøyer, motorsykler, båter, etc.

Recommendations for use
1. Rengjør lyskasteren før du starter, og tape deretter kantene på panseret, skjermene,
gitteret og støtfangeren.
2. Bruk en håndblokk eller en eksentrisk poleringsmaskin til å slipe frontlyktens overflate
med sandpapiret, avhengig av forvitring. For kraftig gulede frontlykter, bør du bruke 1 000
kornsandpapir (grovt korn) først. Gjenta deretter dette trinnet med 2 000 korn (middels
korn) og 4000 korn (lavt korn) med sandpapir til det oppnås en jevn slipt overflate. Hvis
frontlyktene bare er svakt matte, kan du også hoppe over sliping.
3. Fjern avfasningen med hodelyktpolen 1 og den tunge kuttputen eller lammeskinnputen.
Vi anbefaler å bruke en roterende poleringsmaskin og bearbeide slipepolitikken med
middels hastighet og middels trykk på tvers av en måte.
4. Poler overflaten til en høyglans med hodelyktpolen 2 og Thermo Pad. Vi anbefaler å
bruke en roterende poleringsmaskin og behandle høyglanspolisen med middels hastighet
og middels trykk i klosteret.
Vær oppmerksom på det juridiske rammeverket for behandling av frontlykter i ditt land før
bruk
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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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