
Soveltuu

KAIKILLE METALLEILLE

FIX BRIGHTEX ® Laikka
Kiillotuslaikka jossa on valmiiksi imeytetty BRIGHTEX ® kiillotuspasta.

Työ nopeutuu kun ei tarvitse annostella tahnoja/pastoja ja käsittele-

mättömän pinnan saa näillä tuotteilla peilikirkaaksi ja varjottomaksi.

Soveltuu

KAIKILLE METALLEILLE

FIX SuperPolish Laikka
Vallankumouksellinen erikoisfleece. Käytetään yhdessä hiomatahnojen sekä.

pastojen kanssa peilikirkkaan pinnan saamiseksi. Erityisesti ruostumattomalle

ja ei rautametalleille.

Soveltuu

KAIKILLE METALLEILLE SEKÄ KOVALLE MUOVILLE

FIX Huopalaikka
Pinta nopeasti peilikirkkaaksi hiomatahnojen/pastojen kanssa ei jätä naarmuja

eikä himmentymiä.

Soveltuu

MINI FIX Huopalaikka

MINI FIX SuperPolish Laikka

Soveltuu

KAIKILLE METALLEILLE

MINI FIX BRIGHTEX Laikka®

®

KIILLOTUS

UUTUUS

UUTUUS

Kiillotuslaikka jossa on valmiiksi imeytetty BRIGHTEX kiillotuspasta.

Työ nopeutuu kun ei tarvitse annostella tahnoja/pastoja ja käsittele-

mättömän pinnan saa näillä tuotteilla peilikirkaaksi ja varjottomaksi.

Soveltuu

Vallankumouksellinen erikoisfleece. Käytetään yhdessä hiomatahnojen sekä.

pastojen kanssa peilikirkkaan pinnan saamiseksi. Erityisesti

ruostumattomalle ja ei rautametalleille.

KAIKILLE METALLEILLE

KAIKILLE METALLEILLE SEKÄ KOVALLE MUOVILLE

Pinta nopeasti peilikirkkaaksi hiomatahnojen/pastojen kanssa ei jätä

naarmuja eikä himmentymiä.



BRIGHTEX ®

Hiomatahna
Berry + Sun

Soveltuu

KAIKILLE METALLEILLE

Ensimmäistä kertaa esikiillotus ja kiillotus voidaan tehdä samalla

BRI (Berry) hiomatahnalla. Tämän on tehnyt mahdolliseksiGHTEX®

• Aiemmin viimeisteltyjen pintojen uudelleen

viimeistelyyn mekaanisesti.

• Käytettäväksi huopa puuvilla ja laikkojen, fleece ,

pyöröjen, holkkien nauhojen ym. kanssa.,

• Sopii hyvin käytettäväksi kiillotuskoneiden ja

kannettavan kiillotuskoneen ) kanssa.(POLY-PTX®

• Parhaimman lopputuloksen aikaansaamiseksi

käytä yhdessä Eisenblätter puhdistus ja hoito-

• Täysin uusi koostumus sopii kaikille metalleille.

BRIGHTEX® Berry:
• Nopeasti korkeakiiltoinen pinta kaikille metalleille.

• Esikiillotus sekä kiillotus yhdellä kertaa - säästää

aikaa ja vaivaa.

BRIGHTEX® Sun:
• Peilikirkas viimeistely - kuin kromattu. Täydellinen

lopputulos.

• Lopulliseen kiillotukseen.

• Himmentymien ja tahrajäämien poistoon kaikilta

metalleilta.

OMINAISUUDET

Tahna Sisältö
(g)

Köyttökohde akkauss TuotekoodiP

BRIGHTEX® Ber esikiillotukseen Noin Huippukiilotusry . 1,100 1

BRIGHTEX® Sun viimeistelyyn Noin Pinnan viimeistely. 1,300 1

Teknistä tietoa:

UUTUUS

täysin uusi koostumus. Ruostumattoman teräksen pinnan käsittely
peilikirkkaaksi onnistuu tällä nopeasti. Keltainen BRIGHTEX ®

(Sun) hiomatahna jättää erittäin kirkkaan korkeakiiltoisen pinnan,
lopputulos on kuin kromattu. Molempia tahnoja voidaan käyttää sekä

SuperPolish että Fix huopalaikoilla, nauhoilla ja holkeilla.
Tahnat annostellaan alhaisella nopeudella pyörivään laikkaan. Näin
varmistetaan tahnan tasainen levittyminen laikkaan. Tämä voidaan
toistaa useita kertoja. Tahnoja voidaan käyttää BRIGHTEX    kiillotus-
tuotteiden (laikat, nauhat ja holkit joissa tahna imeytettynä) tahnan lisäykseen.

®

tuotteiden kanssa.

Köyttökohde akkauss TuotekoodiP

40025

40026


