Sada pro opravy
AUTO-LAKŮ A POVRCHU LODÍ pr.125mm
Máte poškozený anebo časem zoxidovaný povrch lodí a
automobilů? Neváhejte použít naši sadu pro renovaci a
leštění těchto povrchů. „MICRON PLUS JEN TO ZKUS!!“
Obsah sady:
Smirkový výsek s pěnovým podkladem
Ø125mm P800 - 5ks
Ø125mm P1000 - 5ks
Ø125mm P1500 - 5ks
Smirkový arch pod broušení pod vodou P2000 - 1ks
Výsek leštící Ø125mm - 5ks
Leštící pasta tekutá - 1ks
Leštící bavlněný kotouč Ø200mm - 1ks
Upínací šroub M8x80 -1ks

Pracovní postup:
*Na základě poškození povrchu se plocha rozbrousí vibrační
bruskou za pomocí smirkových výseků s pěnovým pokladem.
*Broušení se provádí od nejhrubšího zrna P800 až na zrno P1500.
V případě menšího poškození povrchu lze hrubší zrno vynechat.
*Pro dokonalejší rozbroušení lze před leštěním použít smirkový arch
zrno P2000, kterým se ručně krouživým pohybem pod vodou
dokončí příprava pro další operaci leštění.
*Za pomocí leštícího výseku upnutého na vibrační brusku a pasty
se povrch rozleští.
*Závěrem se použije pro odstranění přebytečné pasty a dokonalého
doleštění bavlněný kotouč Ø200mm, který se upne pomocí škrobu
M8x80 do ruční vrtačky.
*Bavlněný kotouč Ø200mm se musí před prvním použitím orovnat rozčesat. Orovnání kotouče se provádí za rotace s pomocí pilového
listu případně drátěného kartáče. Při počátečním orovnání je vhodné
dlouhé nitě ustřihnout nůžkami.

Cena 640,-Kč bez DPH
Cena 774,-Kč vč. DPH
info@micronplus.cz / www.micronplus.cz

MICRON PLUS, spol. s.r.o., Rybářská 29, 664 91 Ivančice
Tel: + 420 515 532 850, Fax: +420 515 532 849

Sada pro opravy
AUTO-LAKŮ A POVRCHU LODÍ - pr.150mm
Máte poškozený anebo časem zoxidovaný povrch lodí a
automobilů? Neváhejte použít naši sadu pro renovaci a
leštění těchto povrchů. „MICRON PLUS JEN TO ZKUS!!“
Obsah sady:
Smirkový výsek s pěnovým podkladem
Ø150mm P800 - 5ks
Ø150mm P1000 - 5ks
Ø150mm P1500 - 5ks
Smirkový arch pod broušení pod vodou P2000 - 1ks
Výsek leštící Ø150mm - 5ks
Leštící pasta tekutá - 1ks
Leštící bavlněný kotouč Ø200mm - 1ks
Upínací šroub M8x80 -1ks

Pracovní postup:
*Na základě poškození povrchu se plocha rozbrousí vibrační
bruskou za pomocí smirkových výseků s pěnovým pokladem.
*Broušení se provádí od nejhrubšího zrna P800 až na zrno P1500.
V případě menšího poškození povrchu lze hrubší zrno vynechat.
*Pro dokonalejší rozbroušení lze před leštěním použít smirkový arch
zrno P2000, kterým se ručně krouživým pohybem pod vodou
dokončí příprava pro další operaci leštění.
*Za pomocí leštícího výseku upnutého na vibrační brusku a pasty
se povrch rozleští.
*Závěrem se použije pro odstranění přebytečné pasty a dokonalého
doleštění bavlněný kotouč Ø200mm, který se upne pomocí škrobu
M8x80 do ruční vrtačky.
*Bavlněný kotouč Ø200mm se musí před prvním použitím orovnat rozčesat. Orovnání kotouče se provádí za rotace s pomocí pilového
listu případně drátěného kartáče. Při počátečním orovnání je vhodné
dlouhé nitě ustřihnout nůžkami.

Cena 695,-Kč bez DPH
Cena 836,-Kč vč. DPH
info@micronplus.cz / www.micronplus.cz

MICRON PLUS, spol. s.r.o., Rybářská 29, 664 91 Ivančice
Tel: + 420 515 532 850, Fax: +420 515 532 849

