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Beholder skal altid 
omrystes før brug.

Maskinpåføring
1. Påfør produktet 

sparsomt på den 
lakerede overflade 
eller på rondellen. 
Undgå overforbrug !

2. Bearbejd lakoverfladen 
med medium pres.

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

4. Fjern rester af produktet 
fra overfladen med en 
blød, tør microfiber klud.

P-15
Varenr. 40283 01

P-15

P-15 er en grov hurtigvirkende universal lakslibepasta til 
alle autolaktyper – også de moderne hårde autolakker, 
vandbaserede laksystemer og keramiske lakforseglinger. 
Der opnås en unik dyb gloss finish. Kamuflerer ikke ridser-
ne med olie, men fjerner dem helt !

Produktet består af en blanding, som er designet med den 
nyeste type af smøresystem og kan derfor poleres i 
længere tid, før den poleres varm. Kan overmales.

• Fjerner ridser permanent

• Optimeret smøresystem

• Alle autolaktyper – også hårde autolakker

• Siliconefri og ikke brandfarlig

Kemisk indhold Emulsion af inaktive 
uorganiske slibemidler, 
emulgeringsmidler og jævnere

Udseende Tyktflydende hvid creme

Lugt Kokos

pH værdi 9,0 - 9,5

Flammepunkt >68 oC

Opløselighed i vand Opløselig i vand

Kan overmales Ja

Sikkerhed Ikke brændbart

Opbevaring Rumtemperatur, 
beskyttet mod frost

Holdbarhed 18 mdr. i uåbnet emballage

Varenr. 40283 01
Indhold 1 kg
Kolli 6 stk

ANBEFALEDE POLERINGSPUDER
Brug en rondel i uld til ridser i op til P1200 dybde. 
Brug en hvid skumrodel til ridser op til P1500. 
Maskinfart: 1200-1800 RPM (ubelastet). 

Tekniske data og produktBrugervejledning
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Grov universal lakslibepasta
Fjerner ridser i dybde op til P1500

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. 


