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1)  A1001   2 HARD BLUE POLISHING PADS  150X25MM
 2

2)  A1   MULTI-USE MICROFIBRE 40X40CM
      A2   MULTI-USE MICROFIBRE 50X70CM  10

2)1)

ABRASIVE PASTE 
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Нов дизайн продукт, подходящ за полиране на всички видове лакове. Неговата 
формула съдържа голямо количество от първокачествени суровини, неговата 
висока абразивна мощност и кремообразна текстура осигуряват чисто и гладко 
покритие. Механичното му действие елиминира трайно драскотините по 
каросерията на колата. Може да елиминира следи и драскотини отвъд P1200 на 
всеки тип лак, нов или стар.

Предимства
• Не оставя петна. Почиства бързо и лесно.
• Елиминира ефективно: драскотини, микро драскотини и дефектите по лака, без да 
оставя халограми.
• Без силикон-амоняк 

Употреба (и): предварително полиране на всички видове коли. Поддръжка на 
автомобила. Автомивки, автосевизи. 

Предпазни мерки при употреба
Никога не използвайте продукта на пряка слънчева светлина.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Може да се използва с машина или ръчно. Уверете се, че повърхността, която трябва 
да се третира, е чиста и обезмаслена. Използвайте твърда гъба (подложка) за най-
добри резултати. Използването на вълнена подложка увеличава абразивноста 
на продукта и може да се използва, когато е необходимо. Разклатете преди 
употреба. Нанесете малко количество от продукта върху гъбата (подложката) и 
полирайте бавно. Уверете се, че подложката се държи плоско на повърхността, за 
да се избегнат нежелани кръгови белези и ивици. Работете на повърхността, докато 
всички белези бъдат премахнати. Работете в малки зони, за да предотвратите 
изсъхването на продукта. Ако е необходимо, нанесете друга доза от продукта и 
повторете процеса. 

За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка.

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV 
лъчи и топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност 
и оригиналната опаковка. Не смесвайте с други продукти. Само за 
професионална употреба. Лист за безопасност е наличен при поискване.

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Технически спецификации
pH ca. 8,5

Физическо 
състояние пастообразно бяло

Плътност ca. 1,45

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства 
(съответстват) на критериите за разложимост по 
биохимичен начин, постановени в Наредба (EC) № 
648/2004 относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане P7-1               бутилка  1l

Абразивна паста за пастиране

Бавна скорост

Препоръчителни аксесоари


