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INSTRUKCE

150MM POLISHING PADS

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Micro Wool XC-15 Pad KWG 1 ks balení 85919

Natural Lambswool Pad NLP 1 ks balení 85920

Black Foam Pad – Soft 1 ks balení 85925

Orange Foam Pad – Medium 1 ks balení 85924

White Foam Pad – Hard 1 ks balení 85923

Yellow Foam Pad – Hard 1 ks balení 85922

1. Vyberte si požadovanou leštící podložku k vaší práci.
2. Aplikujte leštič, ujistěte se, že je vycentrován a že je vybrána správná rychlost.
3. Použijte 150mm Polish Pad na povrch a zapněte stroj.
4. Jakmile podložka doslouží, odstraňte ji a nahraďte novou

✓ Vysoká kvalita a dlouhá životnost produktu.

✓ 150 mm průměr ideální pro použití na větších površích.

✓ Velký rozsah pro všechny povrchové úpravy

Podložky rozličných barev pro snadnější identifikaci a aplikaci; barevná odlišnost je založena na různé hustotě pěny. 

Hustější pěna odstraní hlubší škrábance a je abrazivnější. Obecně platí, že pěna s nejnižší hustotou vám pomůže.

MicroWool XC 15 Pad: Nejnovější inovace ve zkompletování technologie podložky přináší rychlost broušení běžné
podložky z jehněčí vlny bez tvorby mikroškrábanců . Snadno odstraní hlubší škrábance (P1500), zanechá vysoký
Natural Lambswool Pad: Super rychlé použití při kombinaci s vysoce brusnými směsmi. Vysoce odolné a omyvatelné.
Black Foam Pad - Soft: Ultra jemná a měkká leštící podložka, ideálně využitelná pro lehce brousitelné směsi pro
zanechání zrcadlového efektu na všech lakovaných površích.
Orange Foam Pad - Medium: Jemná směsná pěna, navržená k odstranění kruhových a jemných škrábanců (např. z 
myček) ze všech typů lakovaných povrchů. Dosahuje nejlepších výsledků se středně brusitelnými směsmi.
White Foam Pad - Hard: Směsná pěna pro běžné účely. Může být užita s vysoce brusitelnými směsmi pro rychlé
odstranění škrábanců (P1500) a na první fázi detailní úpravy středně brusitelných směsí.
Yellow Foam Pad - Hard: Speciálně hrubá brusná pěna navržená pro maximálně rychlé odstranění škrábanců. Pro
optimální výsledek používejte na vysoce brusitelné směsi.

Řada pěnových a vlněných podložek navržených tak, aby umožňovala
leštění všech povrchů vozidel a aby bylo dosaženo vysoce profesionální
povrchová úprava.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
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Kód produktu: 85919 Kód produktu: 85925

Název: MicroWoolXC-15 Pad Název: Black Foam Pad - Soft

Velikost: 150x25mm                        Velikost: 150x30mm

Kód produktu: 85920 Kód produktu: 85924

Název: Natural Lambswool Pad Název: Orange Foam Pad - Medium

Velikost: 150x22mm                        Velikost: 150x25mm

Kód produktu: 85922 Kód produktu: 85923

Název: Yellow Foam Pad - Hard Název: White Foam Pad - Hard

Velikost: 175x35mm                        Velikost: 150x30mm

Celní tarif: 3921 1300


