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NanoConcept® Anti-hologramová leštěnka bez silikonového 
oleje s vysokým leskem

„Hochglanz Antihologramm Politur“

Bez silikonová leštěnka k předpřípravě povrchů pro aplikaci přípravků na ochranu laku

Kde může být Jemná brusná pasta bez silikonového oleje použita?
K přípravě jakéhokoliv typu lakovaných povrchů:

 Použití na auto laky
 Laky motocyklů
 Laky lodí
 Další…

Vlastnosti
 Tato efektivní leštící pasta odstraní bez jakýchkoli obtíží rýhy po výbrusu od 
kotouče o velikosti zrna 3000 a navrátí laku hluboký a trvalý lesk
 Efektivní leštící pasta k rychlému a důkladnému odstranění vad na laku, škrábanců 
z mycích kartáčů a podobných stop při používání
 Vhodné pro použití na laky odolné proti poškrábání
 Od použití u vysokých specialistů, 

Forma dodání: 1 komponentní pasta
Barva: bílá
Skladování: minimálně 12 měsíců v ledničce nebo na chladném místě, suchém místě 
v uzavřeném originálním balení
Ředění: žádné
Teplota při aplikaci: 5 – 30°C
Stupeň leštění: 2,5
Stupeň lesku: 2,5

Použití
S naší NanoConcept® Anti-hologramovou leštěnkou bez silikonového oleje s vysokým 
leskem lze pracovat jak rotačně tak excentricky. K dosažení optimálního výsledku 
doporučujeme pracovat s tímto leštidlem v kombinaci s naší Anti-hologramovou houbou 
oranžové barvy a excentrickým leštičem (640 ot./min. při zapnuté nucené rotaci). 
Alternativou může být při nanášení naší Anti-hologramové leštěnky použití běžného 
rotačního leštiče nebo normálního excentru (výstředníku; kotouč excentricky nasazený 
na hnací osu, proměňující pohyb otáčivý v krátké pohyby postupné) v kombinaci s naší 
oranžovou Anti-hologramovou houbou oranžové barvy. 
Oschlou nebo novou houbu je potřeba bezpodmínečně zcela namočit v Anti-hologramové
leštěnce bez silikonového oleje s vysokým leskem. Na začátku leštění pracujte s mírným 
tlakem. V dalším průběhu leštění tlak snižujte a vyleštěte v pohybech ve tvaru čísla 8. 

K absolutnímu odstranění eventuálních zbytků leštidla bez škrábanců a rýh doporučujeme 
použít naše Mikrofázové utěrky Profi Lack modré. 

Obsah: 200 ml
     

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s naším nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. 
Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však 
žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci 
zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.




