
Headlight Polish
Set
Zestaw do regeneracji reflektorów

page 1 of 2Zestaw poligraficzny Headlight Polish Set ponownie daje wyrazisty, matowy, żółty widok
na reflektory. Dzięki naszym idealnie dopasowanym polerom i podkładkom, optymalna
powierzchnia powstaje w zaledwie dwóch krokach. W markowym, czarnym kartonie
znajdują się papiery ścierne o różnej ziarnistości, klocek z rzepem do szlifowania
ręcznego, Headlight Polish 1 i Headlight Polish 2 z komponentem uszczelniającym, a także
trzy pasujące podkładki. Dołączony do zestawu Thermo Pad pozwala na dobrą kontrolę
rozwoju temperatury materiału podczas obróbki, ponieważ zmiana koloru padu służy jako
wskaźnik ze względu na jego właściwości termochromatyczne. Łącznie 50 reflektorów
może zostać przetworzonych za pomocą Zestawu Polskiego Reflektorów. Wszystkie
komponenty mogą być zakupione oddzielnie.

Zestaw zawiera:
406250 250 ml Reflektor polski 1
407250 250 ml Reflektor polski 2
999577 Podkładka o dużym przekroju 76 x 23 mm
999274 Skóra jagnięca Poduszka 80 mm
999602 Podkładka termiczna 76 x 23 mm
999603 Papier ścierny Abralon 1.000 żwirek
999250 Papier ścierny Abralon 2.000 żwirek
999251 Papier ścierny Abralon 4.000 żwirek
999604 Klocki ręczne z rzepem do papieru ściernego

Areas of use
Reflektory PMMA na samochodach, pojazdach użytkowych, motocyklach, łodziach itp.

Recommendations for use
1. przed uruchomieniem oczyścić reflektor, a następnie zdjąć maskę z krawędzi maski,
błotników, kraty chłodnicy i zderzaka
2. w zależności od warunków atmosferycznych, powierzchnię reflektora należy
zabezpieczyć papierem ściernym za pomocą klocka ręcznego lub polerki mimośrodowej.
W przypadku mocno pożółkłych reflektorów należy najpierw użyć 1.000 ziarnistego
papieru ściernego (gruboziarnistego). Następnie powtórzyć tę czynność z papierem
ściernym o ziarnistości 2.000 (średnia) i 4.000 (niska), aż do uzyskania równomiernej
powierzchni. Jeśli reflektory są tylko lekko zmatowione, można pominąć szlifowanie.
3. usuń szlifowanie za pomocą pasty do włosów Headlight Polish 1 oraz Heavy Cut Pad lub
Lambskin Pad. Zalecamy stosowanie polerki rotacyjnej i nakładanie środka polerskiego
przy średniej prędkości obrotowej i średnim nacisku w ruchu przesłuchowym.
4. Wypolerować powierzchnię na wysoki połysk za pomocą Headlight Polish 2 i Thermo
Pad. Zalecamy użycie polerki rotacyjnej i zastosowanie środka polerskiego o wysokim

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com



Headlight Polish
Set
Zestaw do regeneracji reflektorów

page 2 of 2połysku przy średniej prędkości i średnim ciśnieniu w przesłuchach.
Przed użyciem należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących obróbki reflektorów
w Państwa kraju.
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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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