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POLISHING COMPOUND 
PASTA POLERSKA  

                                                                                                 

 
Opis:             Pasta drobnoziarnista przeznaczona głównie do lakierów samochodowy. 

Przeznaczona do stosowania na świeżych i utwardzonych lakierach akrylowych i 

poliuretanowych, w tym o podwyższonej odporności na zarysowania (typu SR). Dzięki 

zawartości wysokiej jakości surowców pozwala w jednoetapowym procesie uzyskać idealny 

połysk. Łatwo i skutecznie usuwa ślady polerskie po szlifowaniu papierem P1500 - P2000, 

uszkodzenia eksploatacyjne lakieru, rysy i zmatowienia.  

Do użytku profesjonalnego. 
 

 

Do stosowania z:     Gąbkami linii QUATTRO                   

                                  

 
Zasady postępowania:    

 

         
 

• Do stosowania ręcznego i maszynowego 

• Przed pracą dobrze odtłuścić powierzchnię PLUS 780/PLUS 800/EXTRA 785 

• Nałożyć pastę na gąbkę lub element przeznaczony do polerowania 

• Na niewielkich obrotach rozprowadzić pastę po całej aktualnie polerowanej powierzchni 

• Powoli zwiększyć obroty do maksymalnie 2200 pracując z lekkim dociskiem 

• Polerować powierzchnię do momentu usunięcia defektów 
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• W końcowym procesie polerowania  można spryskać powierzchnię niewielką ilością 

wody i zmniejszyć obroty do 1600 

• Następnie można zmienić aplikator na miękką gąbkę QUATTRO SOFT i dopolerować do 

pełnego połysku  

• Resztki pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry 

• Ewentualne zabrudzenia lub pozostałości pasty można usunąć przy pomocy wody z 

detergentem 

• Nie stosować rozcieńczalnika/zmywacza do elementów plastikowych!.        

• Optymalna temperatura produktu do pracy 15  -300C. 

     

 

 

Stosowanie:   

   

                                              
        

                                    Nie polerować w słońcu i na mrozie.       

 
Kolor:                         Biały 

 
Warunki i czas  

przechowywania:      Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od  

                                    źródeł ognia i ciepła.  

 Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. 

                         Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze  0 - 450C.  

                                        Okres przydatności 24 miesiące od daty produkcji. 

 
Przepisy BHP:           Podane w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu. 

 

Uwagi:                        Zalecane użycie całego systemu polerskiego  

 
Inne informacje: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych 

oraz wieloletniego doświadczenia. Dane  zawarte w niniejszym materiale 

są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i 

możliwościach ich stosowania.  Gwarantujemy wysoką jakość pod 

warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana 

zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie 

próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne 

zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy 

odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ 

czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 


