
siachrome
Het polijstsysteem – snel, eenvoudig, briljant



siachrome – het polijstsysteem
Snel, eenvoudig, briljant

Met het siachrome polijstsysteem biedt sia Abrasives een efficiënt 
assortiment waarmee alle stappen van het lakbewerkingsproces veilig 
kunnen worden uitgevoerd.

Krassen en hologrameffecten worden zowel op oude als nieuwe lak 
betrouwbaar verwijderd.

Dankzij de nieuwste schuurkorrelgeneratie bereiken we een perfecte 
afwerking.

De nieuwste ontwikkelingen in de padconstructie verkorten de 
polijsttijden aanzienlijk.

Polijstmiddelen, pads en reinigingsdoeken zijn technisch op 
elkaar afgestemd en voorzien van een kleurcode; dit verhoogt de 
procesveiligheid en de efficiëntie.

siachrome – snel, eenvoudig, briljant

Om ons lakbewerkingsassortiment compleet te maken, hebben wij twee 
verschillende lakbeschermers in ons assortiment opgenomen  
– siachrome platinum als premiumproduct en siachrome pearl als 
allroundbescherming. Deze producten onderscheiden zich door hun 
beschermende werking en levensduur.

Voordelen:
–  Dankzij kleurconcept efficiënt en veilig volgens proces polijsten
–  Uitstekend te gebruiken op standaard- en keramische lakken
–  Geschikt voor zachte en harde lakken
–  Te gebruiken op alle polijstbare ondergronden
–  Vrij van silicone en oplosmiddelen, op waterbasis
–  Te gebruiken zonder koelwater
–  Geen verkleuringen op kunststof onderdelen

siachrome platinum
siachrome platinum bevat 30% zuivere carnaubawas. 
Carnauba is de hardste, zuiverste, transparantste en ook duurste 
natuurwas. 
Superieure langdurige bescherming in vergelijking met gewone 
sealants.

Het beste resultaat verkrijgt men door deze machinaal aan te 
brengen, want de warmte die bij het polijsten wordt geproduceerd, 
laat de was smelten en deze dringt zo diep in de poriën van de lak. 
Reinig vervolgens met de Premium reinigingsdoek. Zet het voertuig 
daarna indien mogelijk 1 tot 2 uur in de zon. De was hardt uit en de 
glans wordt intenser.



Toepassingsadvies 

Bij krasversterkte lakken

Stap 2: Hologrameffecten verwijderen

Beschermen

Polijstinstructies:

–   Gebruik de aanbevolen pad- en polijstmiddelcombinaties, om 
het beste resultaat te verkrijgen.

–  Houd de pad in een lichte hoek t.o.v. het te polijsten oppervlak  
 (vermindering van hologrameffect).
–  Begin met een gering toerental; zo verhindert u volspatten van  
 de omgeving. Verhoog vervolgens geleidelijk het toerental naar  
 max. 2000 o.p.m.
–  Verminder de druk tijdens het polijsten.
–  Houd de pads schoon; een vuile pad veroorzaakt krassen.  
 Reinig de pads na gebruik met water, daardoor wordt de  
 levensduur van de polijstpads verlengd.

Beschermen

Toepassing

siachrome pearl en platinum zijn geschikt voor permanente 
bescherming van alle lakken bij voertuigen en zorgen voor een 
unieke diepteglans. Ze beschermen de lak betrouwbaar tegen 
krassen door wassen, teer, vogelpoep, zure regen en UV-stralen.

Voordat het polijstmiddel wordt aangebracht, moet de lak 
vrij zijn van oude wasresten, afzettingen van zure regen, teer, 
insectenresten en andere verontreinigingen. Voor reiniging is 
siachrome magic bij uitstek geschikt. 

Stap 1: Schuurkrassen verwijderen

/



Uw partner voor een perfect oppervlak
 Your Key to a Perfect Surface
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siachrome cut 
Zeer werkzame krasverwijderaar 
op basis van een ultrazuiver 
aluminiumoxide voor duurzaam 
verwijderen van sterke gebruiksspo-
ren en krassen op alle soorten lak. 
Produceert een lang aanhoudende 
en volle diepteglans. Bevat geen 
wassen, siliconenoliën en andere 
vulstoffen.

1 kg, Art. ID: 0020.6663.01

siachrome platinum 
Premium-lakbescherming voor snel 
en efficiënt conserveren van auto-
lakken. Een mengsel van natuurlijke 
carnaubawassen en sterk verknoop-
te polymeren garandeert een volle 
en lang aanhoudende diepteglans 
en permanente bescherming tegen 
weersinvloeden.

200 ml,  Art. ID: 0020.6665.01

siachrome finish 
Zeer werkzame microfijne finish-
pasta op basis van een ultrazuiver 
aluminiumoxide voor duurzaam 
verwijderen van fijne microkrassen, 
sluiers en hologrameffecten op alle 
soorten lak. Bevat geen wassen, 
siliconenoliën en andere vulstoffen.

1 kg, Art. ID: 0020.6664.01

siachrome magic 
Power-cleaner voor het reinigen 
van alle gladde oppervlakken en 
gepolijste ondergronden, voordat de 
was wordt aangebracht. 

Bezit geen beschermende eigen-
schappen . 

0.5 l,  Art. ID: 0020.6666.01

siachrome pearl  
Hoogwaardige lakbescherming 
voor snel en efficiënt conserveren 
van autolakken. Een mengsel 
van natuurlijke en synthetische 
wassen evenals sterk verknoopte 
polymeren garandeert een volle en 
lang aanhoudende diepteglans en 
permanente bescherming tegen 
weersinvloeden.

1 l,  Art. ID: 0020.6667.01

Polijstschijf bruin, siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.9405.01 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.9404.01

Lamsvelschijf, siafast 
Ø 135 mm 
Art. ID: 0020.6674.01 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6673.02

Microvezeldoek
Reinigingsdoek 
380 x 380 mm 
Art. ID: 0020.3185.01

Polijstschijf geel, siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6671.02 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6672.02

Steunschijf, M14 
Ø 125 mm
Art. ID: 0020.6669.02
Ø 75 mm
Art. ID: 0020.4899.01

Steunschijf, 5⁄8" 
Ø 125 mm
Art. ID: 0020.6741.02

Polijstschijf zwart, siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6676.02 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6675.02

Applicatiepuck 
Ø 130 mm 
Art. ID: 0020.6668.01

Premium-doek
Reinigingsdoek extra 
400 x 400 mm 
Art. ID: 0020.6670.02

siachrome productassortiment

www.sia-abrasives.com


