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INSTRUKCE

Performance Abrasive 2

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Performance Abrasive 2 PA2 1 kg - lahev 86605

1. Aplikujte Performance Abrasive 2 v malém množství na povrch (používejte minimální požadovanou plochu     
pro práci).

2. Pracujte se středním tlakem na povrch, dokud nejsou odstraněny škrábance a nedokonalosti.
3. Zmenšete tlak, aby se podložka začala volněji pohybovat, aby se umožnilo leštění.
4. Po ukončení odstraňte veškeré zbytky a hladký povrch vytřete čistým měkkým hadříkem.

Poznámka: Používejte přiměřené množství přípravku – méně je více.
Na měkkých nebo citlivých nátěrech nebo v případech, kdy může být nárůst tepla třením problém, můžete při 
leštění požít vodní mlhu, aby nedocházelo k nadměrnému tření. Vyhněte se však zbytečné velkému množství 
vody. Jakmile je nová podložka aktivována vodou, není potřeba použít dodatečnou vodu, jakmile je podložka 
impregnována výrobkem.

✓ Žádná voda není zapotřebí / bez postřiku - žádné znečištění: snadná aplikace
✓ Neobsahuje žádné silikony nebo amoniak - autoservis / lakovna

✓ Odstraňuje škrábance, které se nedají retušovat  - lepší povrch a lesk
✓ Brusivo obsahuje mazadla - snadnější chod po ploše; nezanechává mastný film a prodlužuje životnost pěnové 

podložky
✓ Může být použit na vše - jeden výrobek pro všechny technologie automobilových laků
✓ Speciálně určený pro profesionální odběratele - produkty šetřící čas
✓ Vytváří extra hluboký lesk - vynikající povrchová úprava

Vynikající výsledek: Speciálně vyvinutá pasta s prodlouženým účinkem, která umožňuje  dosáhnout vylepšeného 
brusného efektu bez „suchého“ tření a dodá jedinečnou konečnou hloubku lesklému povrchu.
Optimální odstraňování škrábanců: Prodloužený účinek činí z Performance Abrasive 2 univerzální  směs pro 
použití s bílými pěnovými nebo lamelovými podložkami [kde je zvláště vyžadováno odstranění poškrábání].
Nový systém maziv: Lepší výsledek díky prodloužené době chodu vložky: buď pěnová nebo „ ovčí vlna“.
Non-Cosmetic: Odstraňuje škrábance - neskrývá pouze nedokonalosti , jako např. u kosmetického oleje.
Pro použití na: Všechny technologie automobilových laků, včetně vodou ředitelných laků HS, MS, infračervených 
a urychlovačů, jednosložkových a dvoubarevných, akrylových, celulózových, syntetických a OEM, včetně Nano 
Ceramic Clear Coats.

Performance Abrasive 2 je pasta, určená k rychlému a snadnému 
broušení a leštění s prodlouženou dobou působení. Umožňuje 
dosáhnout lepšího brusu bez jejího vysychání a tím zajistí 
konečný vysoký lesk.



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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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 86605

Název:                      Performance Abrasive 2

Životnost: 24 měsíců
Rizikové info:          není rizikový
Balení: 1 l – láhev
pH: 9,0-9,5

Vůně: kokosová
Konzistence / barva:                bílá pasta
Rozpustnost ve vodě:              smíchatelná s vodou
VOC: 178,6  mg/kg

Kód celního sazebníku: 3405 3000


