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MULTI STEP POLISH 
SYMBOL pH 

F-22 8 

 
 Unikalna NANO formuła sprawia, że emulsja polerska nadaje się zarówno do usuwania 

grubych, głębokich rys, odbarwień w warstwie lakieru, zadrapań po papierze ściernym jak i  śladów 

np. po kwaśnym deszczu. Podczas pracy zmniejsza się agresywność ziarna ściernego. Emulsja 

przeistacza się z mocno ściernej w wykończeniową co daje doskonały efekt końcowy – świeży, 

klarowny kolor lakieru. 

 

ZASTOSOWANIE: 
 karoseria samochodowa - lakier 

 

SKŁAD: 
<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, materiał ścierny, substancje pomocnicze, 

rozpuszczalniki 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

Na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość preparatu. Dokładnie rozprowadzić ręcznie lub 

maszynowo przy niskich obrotach maszyny. Polerować polerką lub szlifierką kątową przy wysokich 

obrotach maszyny stosując odpowiednio dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz 

agresywności. Pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu. 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za 

pomocą odpowiedniego miernika.  

 

ZAGROŻENIA: 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
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utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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