
VLASTNOSTI

Superjemné leštidlo pro trvalé odstranění
hologramů a stop po broušení, které zanechává
obzvláště vysoký lesk..

 100% odstranění škrábanců od P2000 – jedno leštidlo pro širokou škálu aplikací
 Bez silikonů - bezpečné pro karosárny
 Nízká spotřeba produktu - úsporné použití
 Nízký obsah VOC - šetrnější k životnímu prostředí 
 Lešticí gel pro trvalé odstranění defektů, jako jsou stopy po broušení P2000-3000, šmouhy nebo 

hologramy. 
 Zanechává brilantní lesklý povrch. Na všechny automobilové laky, vhodný pro keramické laky, Ideální k 

použití jako poslední krok na polykarbonát. Přípravek nezakrývá nedokonalosti, škrábance a hologramy, 
ale trvale je odstraňuje. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte Anti Hologram s 86968 Trapezium 
Foam Pad.

1. Před použitím protřepejte.
2. S pěnovou podložkou 86968 Trapezium Foam Pad používejte stroj s rychlostí 800 - 1800 otáček za
minutu (volný chod).
3. Leštidlo naneste na povrch pomocí dávkovače a rozetřete do tenké rovnoměrné vrstvy.
4. Leštěte povrch laku pomocí stroje, snižte tlak, když začne být film průhledný.
5. Zbylý materiál odstraňte hadříkem z mikrovlákna.

Rady a tipy
Výrobek je navržen a vyvinut pro rychlé a čisté použití bez vody.
Výsledek jde vidět okamžitě.
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INSTRUKCE

ANTI - HOLOGRAM

Název Zkratka Balení Obj. číslo

ANTI - HOLOGRAM AHB LÁHEV 1 L 86960



Číslo výrobku: 86960

Název: ANTI-HOLOGRAM

Základní materiál: emulze obsahující anorganické abrazivo

Balení:     láhev 

VOC: 105 g/l

Velikost balení: 1 l

Bezpečnostní list: ano

Barva produktu: modrá

Životnost 36 měsíců

Kód celního sazebníku: 34053000

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.

ANTI - HOLOGRAM

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009 
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