Profesjonalny wybór od 1935 roku

KARTA PRODUKTU

CLAY ONE
PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z LAKIERU

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

Clay One jest to usuwający zanieczyszczenia
produkt idealny do przygotowywanych
do polerowania lakierowanych powierzchni
samochodów.
Clay One Red 100 posiada cząsteczki średnio
ścierające, które są idealne do usuwania
każdego rodzaju zanieczyszczeń powierzchni
(sok z drzew, pył drogowy, rdza, opady
przemysłowe) podczas gdy Clay One 200
zaprojektowany został do usuwania lekkich
zanieczyszczeń z lakierowanych powierzchni
oraz do usuwania zanieczyszczeń z delikatnych
powierzchni takich jak chrom, szkło i lustra.

Zaleca się użycie w połączeniu z produktami
ochronnymi (woski). Korzystanie z Clay One jest
niedrogie i nie powoduje ryzyka uszkodzeń
lakierowanych paneli samochodu.
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KARTA PRODUKTU

124 FAST GREEN
PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z LAKIERU
[Niezwykle skuteczny
[Nie zawiera silikonu
[Pozostawia czyste wykończenie
bez hologramów i kolistych rys

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Jest to wysoko aktywna, skoncentrowana, wysoko
agresywna mieszanka, przeznaczona do użytku przy
pomocy
gąbkowych padów polerskich. Zawiera
w swoim składzie mieszaninę naturalnych związków
z małą domieszką cząsteczek tlenku aluminium.
Syntetyczne mikrodrobinki ścierne usuwają mocne
utlenienia z powierzchni lakierowanych, zadrapania
mokrym piaskiem lub papierem ściernym o grubości
800-3000 w imponująco krótkim czasie, pozostawiając
niesamowity efekt końcowy i wysoki połysk. Zawartość
najwyższej jakości surowców pozwoli usuwać zanieczyszczenia z każdego rodzaju lakieru w niewiarygodnie szybkim tempie. Produkt przeznaczony jest
specjalnie do prac w lakierniach. Wszelkie zanieczyszczenia niezwykle łatwo usuwane są z powierzchni
nie pozostawiając okrężnych rys ani hologramów, dzięki
czemu powierzchnia gotowa jest do woskowania. Nie
zawiera wosków ani silikonu.
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KARTA PRODUKTU

132 BLUE ONE
PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z LAKIERU
[Zaprojektowany specjalnie do użycia

na wełnianych tarczach
[Idealny do maszyny Cyclo
[Kremowa, nie pyląca formuła
[Nie zawiera wypełniaczy - usuwa, nie maskuje

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Jest to innowacyjny produkt bardzo wysoko aktywny,
zaprojektowany przy użyciu najnowszych technologii
i najwyższej jakości surowców. Najszybciej usunie
zadrapania, uszczerbki i ślady po papierze ściernym nie
pozostawiając drobinek pyłu. Jest niezwykle łatwy w użyciu
pozwalając na
szybkie usunięcie zanieczyszczeń nie
pozostawiając hologramów ani okrężnych rys. Jest to
niezwykły środek polerski, po użyciu którego można od razu
nałożyć warstwę ochronną, nawet jeżeli usuwane są bardzo
trudne uszkodzenia lakierowanych powierzchni. Idealny
w każdych warunkach, do usuwania śladów papieru ściernego
z każdego starej generacji lakierów lub tych najnowszych czy
też lakierów akrylowych po codzienne , szybkie odnawianie
i usuwanie szczegółowych ubytków, czy prace wykończeniowe. Na powierzchni potraktowanej tym środkiem nigdy
nie pojawią się ponownie te same usunięte już zadrapania lub
rysy. Dzięki zastosowaniu specjalnych olejków pozostawia
bardzo ładne głębokie i przejrzyste wykończenie. Najlepiej
sprawdza się na padach polerskich wełnianych. Nie zawiera
wosków ani silikonu.
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PINK POLISH 236 K1
PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z LAKIERU
[Delikatna politura do prac wykończeniowych
[Zawiera najlepszy wosk Carnauba
[Idealna odzywka dla lakieru
[Specjalna formuła zapewnia długi czas pracy

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Różowy środek polerujący jest produktem łatwym do
aplikacji zaprojektowanym do osiągania wysokiego
połysku i głębi kolorów na każdej lakierowanej
powierzchni, wliczając również najnowsze powłoki.
Specjalnie zaprojektowane cząsteczki pozwalają na
usunięcie kolistych rys i pozostawienie lustrzanego
połysku. Najnowsza formuła zawiera pośród wielu
najwyższej jakości składników odrobinę jednego
z najlepszych wosków Carnauba, który gwarantuje
efekt gładkości i ochrony, ale nie koliduje
z nakładanymi później warstwami ochronnymi
w o s k ó w c z y s e a l a n t ó w. N i e w i e l k a i l o ś ć
mikrocząsteczek ścierających i delikatnie
alkalicznych olejków zapewnia działanie niezbędne
do usuwania delikatnych utlenień i lekkich
niedoskonałości powierzchni. Nie zawiera silikonu.
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355 FLASH GLOSS
PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z LAKIERU
[Pełna ochrona już w 5 minut po nałożeniu
[Nadaje się do polerowania maszynowego

na wysoki polysk
[Nie zostawia białych śladów na plastikach

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Ten płynny wosk jest najwyższej jakości mieszaniną
brazylijskiego wosku Carnauba i naturalnych olejków,
która zapewnia głęboki i bogaty połysk. Jest to końcowy
krok do osiągnięcia głębokiego i czystego połysku , który
będzie wyglądał olśniewająco na każdym typie
wykończenia w szczególności na ciemnych kolorach.
Produkt wytwarzany jest ze specjalnych olejków , które
sprawiają że wosk Carnauba natychmiast wiąże się ze
strukturą powierzchni i staje się odporny na działanie
wody zaraz po usunięciu. 355 Flash Glos ma również
doskonałe właściwości antystatyczne i chroni lakier
nawet do 3-4 miesięcy. Jego składniki nie wybielają
plastiku ani elementów dekoracyjnych.
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KARTA PRODUKTU

500 QDS
PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z LAKIERU

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
500 QDS jest doskonałym uzupełnieniem
linii produktów Magicone. Jest to płyn,
którego można używać w połączeniu
z Clay One w celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni, lub w każdym
innym momencie procesu usuwania
zanieczyszczeń lub jakichkolwiek
pozostałości innych produktów. Jest to
również szybki i łatwy sposób na pozbycie
się rozmazanych śladów, odcisków
palców z twardych powierzchni samochodu.
Nie szkodzi uprzednio nałożonym
warstwom ochronnym.
Nie zawiera silikonu.
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