
SOFT PAD SPONGE (1S) 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

POUŽITÍ 

Řada 4 jednostranných brusných houbiček pro 
dokončovací práce. 

  Dostupné ve 4 verzích – pro každou aplikaci. 
  Extra dlouhá životnost – šetří peníze. 
  Nezanáší se. 
  Nedělá škrábance – zajišťuje skvělý povrch pro další aplikace. 
  Pěnové tělo – výborné pro nerovné povrchy, těžce přístupná místa a kontury karoserie. 
  Lze je používat s vodou, čímž zredukujete prášení a teplotu povrchů. 

Název Hrubost Balení Obj. číslo 

Soft Pad – Medium P600 20 ks A1270 

Soft Pad – Fine P800 20 ks A1271 

Soft Pad – Super Fine P1200 - P1500 20 ks A1272 

Sofd Pad – Micro Fine P1500 – P2000 20 ks A1273 

A1270 Soft Pad Medium – P600 

Použijte pro zmatnění originálního povrchu bez poškrábání a následně přejděte na Soft Pad Fine. 

 

A1271 Soft Pad Fine – P800 

Použijte pro obroušení počínaje stříkacím plničem (nebo primerem) a postupně přes celou plochu, kterou chcete 
opravit a její okolí, dokud se dostanete k dvouvrstvé povrchové úpravě. 
 

A1272 Soft Pad Super Fine – P1200 – P1500 

Speciálně vhodná pro rychlé a bezpečné zmatnění starého povrchu, než se prolne s jemnými dvouvrstvými 
kovovými vzhledy. Brousí bez zarovnávání nebo prodření. 
 

A1273 Soft Pad Micro Fine – P1500 – P2000 

Použijte na zmatnění před leštěním, buďto s použitím vlnového kotouče nebo oranžového pěnového kotouče 
podle tvrdosti povrchu. 



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

SOFT PAD SPONGE (1S) 

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. 

Název:  Soft Pad Sponge 

Celní kód: 6805 3080 

MSDS: ne 

Balení: 20 ks / box 

Životnost: 36 měsíců od data výroby 

Nahrazuje: A1270 = A0530 

 A1271 = A0531; A1145 

 A1272 = A0532; A1146 

 A1273 = A0533 

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

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 

Fax: +420 515 915 284 

E-mail: info@ntek.cz 

Internet: www.ntek.cz 

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

Rozsah hrubostí: A1270 = cca P600 

  A1271 = cca P800 

  A1272 = P1200-1500 

  A1273 = P1500-2000 


