OVERFLATEBEHANDLING OG BESKYTTELSE

Lyktepolish

Fornyer slitte og matte lykter

• Fornyer alle typer plast- og akrylglass
• Polerer enkelt og raskt bort slitte
områder
• Får tilbake glassets opprinnelige
klarhet
• Brukes med vanlig drill e.l.

BESKRIVELSE:
Relekta Lyktepolish er et sett som inneholder alt du
trenger for å kunne fornye slitte eller matte front- og
baklykter på biler, lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner, og andre typer plast- og akrylglass.
BRUKSANVISNING POLISH:
1. Rengjør lyktene med Multifoam slik at de er fri for
fett, skitt og støv. Maskèr rundt lyktene om nødvendig. Ha en sprayflaske e.l. med vann klar.
2. Sliperondellene kan brukes både manuelt og på
maskin (batteridrill.e.l.). De festes i begge tilfeller
på holderen. Bruk lav hastighet på maskin.
Beveg papiret over hele overflaten og slip så jevnt
som mulig. Vann kan sprayes på om man ønsker
det. Tørk av underveis. Når ønsket resultat er
oppnådd, begynn å polere.
3. Fest den myke siden av poleringspaden på
holderen. Trykk ut litt poleringspasta på midten
av paden og begynn poleringen. Pass på å holde
drillen i bevegelse hele tiden. Bruk lav hastighet.
Påfør mer poleringspasta når paden går tørr evt.
også litt vann. Tørk av området med jevne
mellomrom og følg med på resultatet. Fortsett til
overflaten er skinnende og klar.
4. Når ønsket resultat er oppnådd, tørk godt av
så overflaten er helt ren. Gå til neste trinn,
UV forsegling.

VARENUMMER OG FORPAKNING
DGP51131

Lyktepolish-koffert: inkl Ø 50 mm
holder, 12 x slipepapir (2 korninger),
12 poleringspader, poleringspasta og
UV-forsegling

DGP51120

Lyktepolish-koffert: inkl Ø 75 mm
holder,12 x slipepapir (2 korninger) 12
poleringspader, Poleringspasta og UVforsegling

DGP51121

Lyktepolish UV-forsegling 50 ml

DGP51129

Lyktepolish UV-forsegling 250 ml

DGP51122

Lyktepolish poleringspasta 50 ml

DGP51130

Lyktepolish poleringspasta 250 ml

DGP51123

Lyktepolish poleringspad hvit Ø 50 mm

DGP11007

Lyktepolish poleringspad hvit Ø 75 mm

DGP51124

Holder til poleringspad Ø 50 mm

DGP12003

Holder til poleringspad Ø 75 mm

DGP13201

Sliperondell 50 mm Ultra Fin (6 stk)

DGP13202

Sliperondell 50 mm Fin (6 stk)

DGP13301

Sliperondell 75 mm Ultra Fin (6 stk)

DGP13302

Sliperondell 75 mm Fin (6 stk)

DGP51127

Mikrofiberklut

Advarsel
Ved bruk av maskin: Ikke bruk slipe- eller
poleringspaden på ett konsentrert område i mer enn
noen sekunder om gangen for å unngå varmgang.
Spray eventuelt på litt vann for å holde overflaten fuktig.
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Lyktepolish

Fornyer slitte og matte lykter

BRUKSANVISNING UV-FORSEGLING:
Påfør to lag med UV-forseglingen, et poleringslag og
et forseglingslag:
1. Påfør det første laget med mikrofiberkluten og
poler det umiddelbart grundig inn for hånd. Tørk
deretter av.
2. Påfør det neste laget, la det tørke og poler vekk
restene.
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