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P-15 XTRA

Brugervejledning

Beholder omrystes 
grundigt før brug.

1. Påfør P-15 XTRA sparsomt 
på lakoverfladen eller 
rondellen. Undgå overforbrug!

2. Bearbejd overfladen 
med medium pres indtil 
ridser og fejl er fjernet.

3. Reducer presset indtil 
rondellen løber næsten 
frit, for derpå at lade 
polereprocessen gå i gang.

4. Til sidst poleres let med en 
blød, tør microfiber klud for 
at fjerne rester af produktet.

5. Gentag evt. punkt 1-3.

6. For at fjerne svirvelmærker 
og opnå ekstra højglans 
finish, anvendes P-15 XTRA 
i kombination med medium 
skum eller microfiber rondel.

Ved brug på ny lak: P-15 XTRA 
kan anvendes på ny lak lige efter 
hærding.

Anbefalede  
poleringspuder
XC-15 Gold Black Heavy Cut til 
ekstra grov lakrens. Denne Micro- 
uld rondel giver et bedre resultat 
på hårde moderne laktyper. 

Grov skum eller microfiber rondel 
til universal brug.

Medium skum eller microfiber- 
rondel til svirvelmærker og 
hologrammer.

Maskinfart: 1500 RPM (ubelastet).

Bemærk
På bløde følsomme laktyper, 
og områder hvor friktionsvarme 
kan være et problem eller ved 
helt nye rondeller, vil fugtning 
med vand af rondellen, evt. med 
spray, kunne forbedre resultatet. 
Undgå dog at påføre for meget 
vand.  

Grov universal lakslibepasta
Fjerner ridser i dybde op til P1500

P-15 XTRA er produktet der i kombination med forskellige 
typer rondeller, både fjerner ridser og i samme arbejdsgang 
giver lakken den ultimative finish med spejlblank lak.

Produktet er baseret på den nye unikke DRA teknologi  
(Dynamic Abration Technology). Fordelen ved DRA er 
indholdet af mikro præcisions oxider, der fjerner ridser, fejl, 
svirvelmærker og oxidering på kortest mulig tid.

P-15 XTRA har et optimeret smøresystem, som gør at der 
kan arbejdes i længere tid uden udtørring. 

Efter påføring er det hurtigt og nemt at gøre rent. Produktet 
indeholder ingen fyldstoffer. Garanteret minimal aflejring på 
mørke laktyper. P-15 XTRA er sikkert at anvende på auto- 
lakereværksteder, da det er ammoniak og siliconefri.

P-15 XTRA kan bruges til alle laksystemer – også vand- 
baserede, HS High Solid, MS, Infrarøde og accelerator  
malinger, 1-komponent, 2-komponent, akryl, cellulose,  
syntetisk og OEM finish inklusiv keramiske forseglinger mv.

ALT I ÉN
Kombiner forskellige rondeller med P-15 XTRA til 
varierende niveau af lakslibe- og poleringsopgaver 
på både lak- og gelcoat.

• Baseret på DRA teknologi

• Optimeret smøresystem sikrer længere  
slibetid uden udtørring 

• Alle autolaktyper – især mørke

• Sikker på autolakererværksted

• Nem efterrengøring – efterlader kun et  
minimum af rester

P-15 XTRA
Varenr. 40278 01
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Kemisk indhold Emulsion af inaktive uorganiske slibemidler, emulgeringsmidler og jævnere

Udseende Tyktflydende hvid creme

Lugt Karakteristisk

pH værdi (koncentreret) 10,5

Flammepunkt >65 oC

Opløselighed i vand Opløselig

VOC indhold 113 g/l

Kan overmales Ja

Sikkerhed Ikke brændbart

Opbevaring Rumtemperatur, beskyttet mod frost

Holdbarhed 18 mdr. i uåbnet emballage

Tekniske data
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Produkter

Varenummer 40278 01
Indhold 1 kg
Kolli 6 stk

P-15 XTRA


