
Micro Cut M3.02 
Brusná politura s mikročásticemi bez silikonového oleje

page 1 of 1Antihologramová politura s vysoký leskem Micro Cut M3.02 je politura s mikročásticemi pro
strojové leštění nejnovější generace na trvalé odstranění stop leštění, hologramů, jemných
škrábanců a ostrých částí až do zrnitosti o velikosti 3 000 pro všechny lakové systémy
(včetně odolných proti poškrábání). Díky použití vysoce specializovaných a extrémně
homogenních brusných těles se dosáhne dokonce na tmavých a podobně citlivých
barevných odstínech při extrémních světelných podmínkách brilantní a trvanlivý vysoký
lesk povrchu. Hologramy a jemnéškrábance se mechanicky odstraní a nemusí překrývat
tak, jak to bývá zvykem. Antihologramová politura s vysokým leskem Micro Cut M3.02 je
obzvláště vydatná, dá se dobře vyleštit a beze zbytků odstranit.

Areas of use
Laky na osobní automobily, užitková vozidla, motocykly atd.

Recommendations for use
Za účelem vytvoření optimálních výsledků doporučujeme při opracování používat naši
Micro Cut Pad a excentrickou brusku s nucenou rotací (např. Makita PO5000C, nejvyšší
počet otáček).Případně můžete použít k opracování povrchů rotační leštičku v kombinaci s
naší Micro Cut Pad. Vysušené nebo nové houby před použitím kompletně namočte do
politury.Polituru rovnoměrně rozetřete při vypnutém stroji na opracovaný povrch a následně
vyleštěte mírným tlakem do kříže, dokud se nevytvoří transparentní film, to znamená, dokud
se kompletně nerozpadne oxid hlinitý obsaženy v polituře.Houby používané na tento
výrobek nepoužívejte s jinými produkty. Pro odstranění zbytků politury bez škrábanců a rýh
doporučujeme naši profesionální utěrku bez řetízkových stehů stříhanou laserem.

Container
Container Item no.
1 L 403001
0,25 L 403250

Warnings
Před použitím protřepejte.;Před použitím zkontrolujte vhodnost a
snášenlivost.;Nepoužívejte na horké povrchy.;Chraňte před mrazem a nadměrným teplem.;

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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