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The Carsystem Polish C-05 is a high-performance grinding paste, which is especially designed for a 
perfect result in paint finishing work on fresh and used paint surfaces. The combination of maximum 
removal rate and outstanding gloss properties enables the professional user to remove extremely 
deep paint irritations in seconds.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Микро полираща паста

: ХАРАКТЕРИСТИКИ

: ПРИЛОЖЕНИЕ 

: ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Препоръчваме нанасяне с Finish Quadra Pad C-10 или Finish Pad C20 за перфектен 
резултат.

Технически данни
 
Агресивност:   
Блясък:   
Шкурка: P1200 - P1500
Срок на годност:  24 месеца в запечатана оригинална опаковка.   
 Предпазете от замръзване.

Полирмашина: ротекс: 1500 - 2000 об/мин
     орбитална: об/мин

Нанася се върху лак, конвенционален, устойчив на надраскване, прясна 
положено покритие, UV-лак

: РАБОТА С ПРОДУКТА

- Само за професионална употреба.
- Пазете далеч от деца.

- Не нанасяйте когато детайле е изложен на директна слънчева светлина.
- Носете предпазно облекло.
- Използвайте предпазни очила.
- Използвайте предпазни ръкавици от латекс или нитрил.
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:  
 
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият
познания и опит при употребата при нормални условия. В практиката
материалите, повърхностите и околните условия са толкова различни, че
няма гаранция за работните резултати и очаквания, изводи не могат да се
правят нито от тази информация нито от устни консултации. В този 
случай,потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за 
всичкиаспекти, необходими за правилното и обещаващо решение в 
писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да 
се спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се
насочете към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от
техническите инструкции за този продукт и представлява сбор от всички
данни, които са ни известни. Vosschemie не носи никаква юридическа
отговорност за прецизността на тази информация.
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