
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Karbonové brusné bloky pro rychlé odstranění
vad laku, jako jsou hologramy, skvrny, mraky, 
pomerančová kůra, prach atd.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Carbon Kit CBK 1 x sada 85626

CARBON KIT

� Pro snadné odstranění vad laku, pomerančové kůry atd.

� Žádné nebezpečné složky - bez potřeby použití rozpouštědla.

� Lze použít znovu a znovu - úsporné.

Poznámka: 

Před prvním použitím brusných bloků, je ponořte do vody. Potopte všechny bloky tak, aby byly
pokryty vodou a měly možnost absorbovat vodu cca 24 hodin.

1. Vyberte si blok dle potřebné aplikace (P800 nebo P1500).
2. Obruste ostré hrany na pomocném obdélníku a vyčistěte jej.
3. Navlhčete broušený povrch a přejíždějte blokem paralelně s broušeným místem.
4. Vždy pracujte s vodou a dostatečně navlhčete broušený povrch.
5. Práci ukončete vždy za použití brusného bloku P3000.
6. Otřete povrch a vyleštěte jej jako obvykle. 
7. Vždy uchovávejte bloky ve vodotěsném obalu, ponořené ve vodě.



N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

Číslo výrobku: 85626
Název: Carbon Kit
MSDS: ne

TECHNICKÉ PARAMETRY

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.

CARBON KIT

Sada obsahuje:

� 1 karbonový blok s hrubostí P800, červená barva - 50 x 20 x 20mm

� 1 karbonový blok s hrubostí P1500, modrá barva – 50 x 20 x 20mm

� 1 karbonový blok s hrubostí P3000, barva zelená – 50 x 20 x 20mm

� 1 pomocný obdélník pro obroušení rohů a vyrovnání – 80 x 20 x 50mm

� 1 vodotěsný obal pro uchování ve vodě

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro první pomoc:
Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.


