
Performance Compound 

Polirna in loščilna sredstva

Polirna pasta Performance Compound je izdelek, ki popolnoma trajno odstrani fine praske in v celoti 
obnovi barvo.

 Koda: 83742 (RC) - 1 l plastenka 

Prednosti 

• Enostaven nanos, brez umazanije
• Po poliranju površine ni potrebno očistiti z

visokotlačim čistilnikom
• Varna za uporabo v vseh delavnicah
• Odličen končen sijaj brez nepravilnosti

• Lažje drsenje polirne blazinice; podaljša
življenjsko dobo polirni napravi

• En proizvod za vse vrste barv

• Prihrani čas

• Odličen končen sijaj

Uporaba

Za uporabo z vsemi avtomobilskimi barvami, kot so 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. Ustvari vrhunsko visok končen sijaj. Ne skriva 
nepravilnosti z kozmetičnim oljem, ampak popolnoma 
odstrani praske. Vsebuje maziva, ki pripomorejo k bolj 
gladkemu, lažjemu delovanju polirne blazinice, ne da bi 
pustila masten film in tako podaljšajo življenjsko dobo polirni 
blazinici. Posebej razvita formula brez uporabe vode, ki 
skrajša čas čiščenja. Ne vsebuje silikona in amonijaka, zato 
je polirna pasta varna za uporabo v ličarskih delavnicah. 
Linija polirnih past Performance zagotavlja odličen končen 
sijaj. Zaradi umetne svetlobe v salonih, se praske pod 
polirano površino vedno opazijo. Praske pod polirano 
površino  povzročijo razprševanje svetlobe, kar pomeni manj 
sijoč videz vozila. Na površinah, poliranih z linijo polirnih past 
Performance, se praske ne opazijo in rezultat je visok sijaj 
vozila.

Navodila za uporabo 

• Za najboljše rezultate uporabite
polirno blazinico Kent Compounding.
Hitrost polirne naprave naj znaša:
1800 vrt /min (brez obremenitve).

• Polirne paste ne uporabljajte prekomerno.
• 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.

• Za ročno ali strojno uporabo.

Uporaba 

• Za delo ne potrebujete vode
• Formula brez pršenja
• Ne vsebuje silikonov
• Odstrani praske in ne le

zakriva nepopolnosti
• Vsebuje maziva

• Lahko se uporablja na vseh
vrstah avtomobilskih barv

• Posebej razvita za
profesionalno uporabo

• Ustvari visok sijaj na površini



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

Tehnične informacije

83742 Koda: 

Naziv: 

Rok uporabe: 

VOC: 

Oznaka: 

Performance Compound -  1 l modra plastenka

24 mesecev

167 g/l 

RC 

Tarifna številka:        3405 30 00 

Varnostni list: Da 

Tekočina 

Svetlo siva

Oblika: 

Barva: 

Vonj: Vanilija 
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