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Beholder skal altid  
omrystes før brug. 

1. Påfør Cut ’n’ Wax 
på lakoverfladen. 

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

3. Reducer presset 
indtil rondellen løber 
næsten frit, så polering 
kan gå i gang.

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

Bemærk
Husk regelmæssigt at  
rengøre puden under 
processen, fx efter fire 
pladedele, således at puden 
rengøres 3-4 gange pr. bil før 
ny påføring af Cut ’n’ Wax, 
så opbygning og klumper 
ikke forhindrer optimal 
slibeeffekt.

Cut ’n’ Wax
Varenr. 40293 01

Cut ’n’ Wax

Cut ’n’ Wax er en unik og nyudviklet special poleringspasta 
med tredobbelt virkning til alle gængse laksystemer her- 
under vandbaseret lak. Cut ’n’ Wax er upåvirket af fugt- 
rester fra fx autovask. Genskaber nemt flot højglans.

Produktet kombinerer hurtig rensning, fjernelse af fine  
ridser (P4000) og farvegenopretning – alt i én arbejdsgang ! 

Cut ’n’ Wax er specialudviklet til renovering, polering og 
beskyttelse af biler, busser, motorcykler, lastbiler, fly, både, 
campingvogne mv.

• Renoverer – Polerer – Beskytter

• Lavt kalkindhold – let at polerer mørke lakker

• Ingen flygtige siliconer 

Kemisk indhold Emulsion af blandede 
vokstyper, ikke flygtige siliconer, 
mikropolerings hjælpestoffer, 
opløsningsmidler, duftstof i vand

Udseende Sejt flydende, lys beige

Lugt Karakteristisk

pH-værdi 9,5

Flammepunkt >65 °C

Opløselighed i vand Delvist

Opbevaring Beskyttes mod frost og 
opbevares ved almindelig 
rumtemperatur

Holdbarhed 2 år minimum i uåbnet 
emballage

Varenr. 40293 01
Indhold 1 kg
Kolli 6 stk

ANBEFALEDE POLERINGSPUDER
Medium skumrondel eller microfiberpude med  
hastighed 1100 RPM (ubelastet) for at fjerne  
oxidering/gammel lak og fine ridser.

Tekniske data og produktBrugervejledning
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Tredobbelt virkning 
Microslibe- og poleringspasta til maskinbrug

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.  


