Sistemli zımparalama çözümü – Mükemmel yüzeyler için boya zımparalama ve polisaj
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Toz kalıntılarının
zımparalanması

1913 siawat

Hologramları
giderme
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2500

Tabakanın inceltilmesi

7940 siaair

3000

siachrome finish,
siyah polisaj diski

siachrome magic,
premium bez

Bahsedilen uygulama adımlarında bir tavsiye durumu söz
konusudur, talepler doğrultusunda ilgili adımlar ayarlan
malıdır. Bu tavsiyeden kaynaklı hiçbir hak talep edilemez.

Zımpara malzemesi ve polisaj ekipmanları

1913 siawat
Ø 37 mm

7940 siaair
Ø 80 mm / Ø 150 mm

siachrome cut
Çizik giderici, 1 kg

siachrome finish
Son uygulama macunu, 1 kg

siachrome pearl
Koruyucu cila, 1 l

siachrome platinum
Birinci sınıf koruyucu cila

Kuzu derisi disk, siafast
Ø 135 mm / Ø 85 mm

Sarı polisaj diski, siafast
Ø 145 mm / Ø 85 mm

Siyah polisaj diski, siafast
Ø 145 mm / Ø 85 mm

Uygulama pakı
Ø 130 mm

Mikro elyaf bez
380 x 380 mm

Birinci sınıf bez
400 x 400 mm

Çizikleri giderme

siachrome cut,
sarı polisaj diski

En iyi pratik:
Koruyucu cila
siachrome pearl ve platinum, otomotiv sektö
ründeki tüm cilaları kalıcı biçimde korur ve
kalıcı ve derinlikli bir parlaklık sağlar. Cilayı
yıkama çiziklerinden, katrandan, kuş pisliğinden, asit yağmurlarından ve UV ışınlardan
güvenilir biçimde korur.

siachrome magic,
mikro elyaf bez
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Boyama

Polisaj talimatı

siachrome magic
Güçlü temizleyici, 0.5 l

∙ E n iyi sonucu elde etmek için önerilen taban ve polisaj
aksesuarı kombinasyonlarını kullanın.
∙ Tabanı polisaj yapılacak yüzeye hafif bir açıyla tutun
(hologram azaltma).
∙ Düşük devir sayısıyla başlayın, böylece etrafa
sıçramasına engel olun. Daha sonra devir sayısını
maksimum 2000 dev/dak düzeyine çıkartın.
∙ Polisaj sırasında baskıyı azaltın.
∙ Tabanları temiz tutun, kirli tabanlar çiziklere neden olur.
Her uygulama sonrasında tabanları suyla temizleyin,
böylece polisaj tabanlarının kullanım ömrünü uzatırsınız.
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