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INSTRUKCE

Performance Compound 2

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Performance Compoud 2 RC2 1 kg - lahev 86606

1. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte leštící vložku KENT Compounding. Rychlost stroje: 1000 - 2000 ot / min (bez     

zátěže). Možné varianty jsou výplň P3000 (P / N 85920) pro extra odstřik (P1500-P2000), oranžová pěnová podložka (P / N   
85924) pro odstranění víření P3000, černou pěnovou podložkou (P / N 85925).

2. Nikdy nepoužívejte nadměrné množství emulze. Úplně odstraňuje vrypy a jemné škrábance, pokud se používají s vložkou 
z jehněčí vlny.

3. Na měkkém nebo citlivém nátěru nebo v případě, kdy může být problém s tvorbou tepla (tření), můžete při leštění si   
pomáhat přidáním vodní mlhy, aby nedocházelo ke spalování třením, zvláště u nových vložek. Nepoužívejte však příliš   
mnoho vody.

4. Jakmile je polštářová vložka aktivována vodou, není potřeba použít dodatečnou vodu, jakmile je vložka impregnována   
výrobkem.

5.Vhodné pro ruční nebo strojní použití

✓ Žádná voda není nutná - žádný nepořádek, snadná aplikace
✓ Žádný obsah silikonových složek - autoservis /  bezpečné pro lakování
✓ Odstraní poškrábání, žádné maskování nedokonalostí - lepší povrch a lesk
✓ Obsahuje mazadla - snadnější chod pěnové podložky; nezanechává mastný film a prodlužuje její životnost 
✓ Může být použit na všechny technologie lakování pro automobilový průmysl - jeden produkt pro všechny druhy 

laků
✓ Speciálně určen pro profesionální účely - časově úsporné produkty
✓ Vytváří extra hluboký lesk - vynikající povrchová úprava

Performance Compound 2 je velmi jemná leštící emulze pro 
všechny systémy lakovaných ploch. Ideální pro leštění, 
přizpůsobení se úrovni lesku a celkovou obnovu laku. 
Vylepšuje nedokonalosti laku, jejich barevné tónování bez 
optických struktur ( křivky a hologramy).

KENT Performance Compound 2 může být použit na všech typech laků pro automobilový průmysl, včetně celulózových, 
jednosložkových a dvoubarevných akrylových čirých laků, systémů laků MS / HS, keramických čirých laků, UV čirých laků 
a čirých vodou ředitelných laků. Speciálně vyvinutá velmi jemná směs určená k odstranění nedokonalostí na všech 
typech laků. Nezakrývá – nemaskuje nedokonalosti kosmetickým olejem, ale zcela odstraňuje škrábance. Jeho složení 
bez rozprašování je speciálně vyvinuto pro použití bez  nutnosti čištění vodou – úspora času.

Řada přípravků Performance zajistí vynikající povrch v showroomech:

Umělé světlo v showroomech bude vždy odhalovat škrábance pod leštěným povrchem.
Škrábance pod leštěným povrchem způsobují rozptyl světla; což znamená méně lesklý povrch.
Povrchy připravené s produkty Performance nebudou vykazovat žádné škrábance, protože jsou jimi skutečně 
odstraněny.



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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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Aktualizováno k 06/09/2018 … The choice of professionals

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 86606

Název:                      Performance Compound 2

Životnost: 24 měsíců
Složení :                                     emulze s inertními anorganickými mikroabrazivy, rozpouštědly a povrchově     

aktivními látkami
Rozpustnost ve vodě:              ředitelná
Specifická hmotnost:          1,104 g/ml

Balení: 1 kg – láhev
pH: 9,5 +/- 0,5

Vůně: vanilka 

Konzistence / barva :              bílý viskózní krém
Teplota vhodná pro použití : okolní
VOC: 185 g/l

Kód celního sazebníku: 3405 3000

Doplňková informace :
Pro odstranění „víření a hologramu“ je nezbytné, aby 
leštičky byly čisté a oddělily se od složených vložek. 
Jakýkoli prach nebo zbytky nečistot musí být před 
leštěním opláchnuty.


