
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het egaliseren van fijne “schuursliertjes”.  

 Geschikt voor polyester coatings, PUR-lakken, acryllakken, 

plexiglas, metaal, hard-PVC, poederlakken.  

 Polijstpasta voor duro- en thermoplastische PVC-

oppervlakken. 

 Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven. 
 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 140603 - 

Andere oplosmiddelen en oplosmiddelmengsels – afgevoerd 
worden.  

 

 Witte crèmeachtige pasta met speciale polijstkristallen. 

 Oplosmiddelenvrij. 

 Geeft briljante dieptewerking op polyester. 

 Let op: niet vorstbestendig! 

 Alleen bij oppervlaktetemperaturen van < 30°C gebruiken. 

 
Voor gebruik goed schudden.  
 
Met de hand polijsten: 
Polijstpasta op de viltklos (Kö 419) aanbrengen en met kruislingse 
bewegingen de oppervlakte polijsten. Aansluitend met de reinigings-
doek (Kö 421500) en met schuurmiddel (Kö 655500) de oppervlakte 
reinigen. Het proces kan herhaald worden. 
 
Machinaal handpolijsten: 
Polijstpasta  op het buitenste gebied van de polijstspons (Kö 658511) 
aanbrengen en onder lichte druk gelijkmatig uitpolijsten (toerental 
1300-1500 min.). Het proces kan herhaald worden. 
Let op: niet droogpolijsten.  
 
Machinaal polijsten: 
De polijstpasta is ook voor gebruik met de polijstmachine geschikt. 
Onverdund gebruiken. 

König              

High-End polish  (Kö 521100)  
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Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing 
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 

 
Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheids-
blad.  

 
Vorm:   pasta 
Kleur:   wit 
Opslag:   2 jaar (in originele gesloten verpakking en staande 

   bij omgevingstemperatuur)  
 

  Tegen vorst beschermen!  

         Meer informatie vindt u op internet onder  
       www.beltraco.nl 


