
Performance Abrasive - NEW GENERATION 

Polirna in loščilna sredstva

Groba polirna pasta Performance Abrasive ima podaljšan čas delovanja, ki omogoča izvajalcu poliranja, 
da doseže visok sijaj pri končni obdelavi, brez prehitrega sušenja.

Koda: 85681 - 1 kg plastenka

Lastnosti Prednosti

• Za delo ne potrebujete vode • Enostaven nanos, brez umazanije
• Ne vsebuje silikonov ali amonijaka • Varna za uporabo v vseh delavnicah
• • Odličen končen sijajOdstrani praske in ne le

skriva nepravilnosti
• Abrazivna pasta vsebuje maziva

• Lažje drsenje polirne blazinice; brez mastnega
filma, podaljša življenjsko dobo polirni napravi

• • En proizvod za vse vrste barvLahko se uporablja na vse vrstah
avtomobilskih barv

•
• Prihrani časPosebej razvita za

profesionalno uporabo
• Ustvari visok sijaj na površini

• Odličen končen sijaj

Uporaba

Optimalno odstranjevanje prask:
Za uporabo z polirnimi blazinicami iz bele pene ali 
ovčje volne [kjer je potrebna odstranitev globjih 
prask].
Mazalni sistem: Zagotavlja manjše segrevanje in 
bolj gladek občutek delovanja polirne blazinice; 
bodisi iz pene ali ovčje volne.
Ne-kozmetična popravila: Odstrani praske - ne 
skriva nepravilnosti s kozmetičnimi pastami, in 
zagotavlja, da se izognete ponovnemu dragemu 
poliranju.
Posebna formula: Posebej razvita formula, ki je 
oblikovana za uporabo brez vode, da bi zmanjšali 
količino nečistoč in čas čiščenja.
Za uporabo z vsemi avtomobilskimi barvami: 
Barve na vodni osnovi, MS barve, barve, ki se 
sušijo v infra peči ali na osnovi  pospeševalca, eno-
komponentne in dvo-komponentne barve, akrilne, 
celulozne, sintetične in OEM barve, vključno z 
premazi na osnovi nano tehnologije.

Navodila za uporabo

Nanesite polirno pasto Performance Abrasive na 
površino v majhni količini (uporabite minimalno količino 
za potrebno površino).
Površino polirajte s srednjim pritiskom, dokler ne 
odstranite prask in nepravilnosti. Nato zmanjšajte pritisk, 
da dosežete boljši rezultat poliranja.
Ko končate z poliranjem, odstranite ostanke polirne 
paste s čisto mehko krpo.
Če želite doseči dodaten sijaj, uporabite še fino polirno 
pasto Performance Glaze.

Opomba: Ne uporabljajte prekomerne količine polirne 
paste. Na mehki ali občutljivi površini, kjer je nastala 
toplota lahko problem, polirno blazinico narahlo 
popršite z vodo, da se izognete trenju. To vam lahko še 
posebej pomaga pri postopku poliranja z novimi 
blazinicami. Izogibajte se nepotrebni oz. prekomerni 
uporabi vode. Ko se nova blazinica aktivira z vodo je 
dodatna uporaba vode nepotrebna.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, 
razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo 
brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke 
Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v 
njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki 
so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika
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Tehnične informacije

Koda:

Opis:

Rok uporabe:

Prodajna enota:

Varnostno opozorilo:

VOC: 

Oznaka:

Tarifna številka:

85681 

Performance Abrasive -  1 kg 

24 mesecev

Posamezna

-

78 g/l 

PA-NG 

3405 30 00 

Da

 

Varnostni list: 

Nadomestni proizvod: 

Oblika:

Barva:

pH:

Plamenišče:

Topnost:

83743 

Tekočina

Umazano bela

9.0 – 9.5 

>68°C 

Se meša v vodi

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com



