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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. Fordel et tyndt 
jævnt lag med 
poleringsrondellen og 
bearbejd lakoverfladen 
med medium pres, 
indtil ridserne er væk. 

3. Med pneumatisk 
poleremaskine poleres 
overfladen i flere korte 
perioder ved høj fart, 
hvor trykker reduceres, 
efterhånden som 
overfladen bliver klarere. 

4. Afsluttende klarhed og 
glans opnås med en 
blød højglans rondel.

Ved hologramfjernelse er det 
essentielt at holde polerings-
rondellerne rene og adskilt 
fra rondeller med pasta på. 
Alt støv og restmiddel skal 
vaskes af før polering.

P-40
Varenr. 40285 01

P-40

P-40 er en ultrafin glaze produceret specifikt til den sidste 
polering på mørke lakoverflader. Produktet fjerner hurtigt 
og permanent hologrammer og mikroridser fra mørk lak. 

P-40 kan bruges på alle typer lak. Der opnås en unik dyb 
gloss finish uden fedt- eller udtværingsproblemer. Bedste 
resultat opnås med poleringsmaskine, men P-40 kan også 
anvendes manuelt. Produktet er sikkert at anvende på 
lakereværksted, da det hverken indeholder voks eller silicone.

• Fjerner ridser permanent

• Optimeret smøresystem

• Alle autolaktyper – især mørke

• Silicone- og voksfri

Kemisk indhold Emulsion der indeholder inaktive 
fyldere overfladebehandlere 
og fortykkelsesmidler

Udseende Tyktflydende hvid creme

Lugt Karakteristisk

pH-værdi 8.0 ± 0.5

Flammepunkt 74 oC

Opløselighed i vand Opløselig i vand

VOC indhold 147 g/l

Sikkerhed Ikke brændbart

Opbevaring Rumtemperatur, 
beskyttet mod frost

Holdbarhed 2 år i uåbnet emballage

Varenr. 40285 01
Indhold 1 kg
Kolli 6 stk

ANBEFALEDE POLERINGSPUDER
Brug sort finish skumrondel. På lodrette flader 
påføres pastaen rondellen. Maskinfart: 800-1500 / 
Pneumatisk: 5000 RPM (ubelastet).

Tekniske data og produktBrugervejledning
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Anti-hologram finish glaze
Fjerner ridser i dybde op til P4000

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. 


