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Obj.číslo: FS01001  

Pozor:                                  Před aplikací důkladně promíchejte.

Technické údaje:

Barva: Růžová

Zápach: Ovocný

Objem: 0,5Litr

Viskozita: není určeno

Hustota: 1,25 g/cm3 při 20 °C

Specifická hmotnost cca 1,3 g/cm³

Obsah VOC: Není stanoveno

Zpracovatelnost: Napracujte na přímén slunci a na rozpáleném laku !

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 24 měsíců.

Likvidace obalů:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.Při práci používejte vhodné osobní 

ochranné prostředky.

Konzistence:                 Kapalné při 20°C

FACDOS P1 ONE STEP 
FACDOS P1 ONE STEP - Brusná leštící pasta

Revize 15/01/2013FACDOS P1 ONE STEP 500g 

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých 

zkušenostech při výrobě produktu. 

Jednokroková brusná pasta pro strojové leštění. Bez rozpouštědel a silikonu - na vodní bázi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vhodná pro odstranění vad laku, stop po broušení brusným papírem zrnitosti P3000. Použití v kombinaci s 

leštícím kotoučem FACDOS Fresh pad (bílé nebo modré barvy). Vhodná na všechny druhy laku (včetně "laku 

odolnýmu proti poškrábání"). Bezproblémové použití jak na čerstvý, tak na vytvrzený lak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Inovační, stabilní brusná zrna poskytují rychlé a zároveň rovnoměrné odstranění vad bez ztráty kvality laku až 

do vysokého lesku v jednom kroku.                                                                                                                                                                                                                                                        

NEVYTVÁŘÍ HOLOGRAMY.

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z 

plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Zpracovatelnost:

Brusná leštící pasta slouží k odstranění stop po broušení zrnitostí P3000, použijte Leštící kotouč FRESH PAD 

bílý nebo modrý na sendvičovém extra měkkém podložném talíři (FS00022). Malé množství brusné pasty 

rozetřete na poškozené místo a leštěte mírným tlakem při otáčkách 1000 - 1800 za minutu. Leštění opakujte 

tak dlouho dokud nedojde k úplnému rozložení brusné pasty a vytvoření slabého filmu . Následně otřete 

zbytky leštící pasty mikroutěrkou a zkontrolujte, jestli byla vada zcela odstraněna. Pasta nezanechává žádné 

šmouhy a nevytváří hologramové efekty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Není tudíž potřeba použít následné leštící pasty.

Výrobce: MIPA AG, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02  Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz


