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Type:
Flydende slibe- og polermiddel.
Tekniske egenskaber:
Slipol er et kraftigt virkende slibe- og polermiddel, som fjerner pletter og
snavs ("trafikfilm", voksrester m.m.) på malede og lakerede overflader.
Slipol anvendes på gamle lakeringer, der er nedbrudt af vejr og vind, samt
til at fjerne ridser i velholdte maling- og lakoverflader. Slipol er ligeledes
velegnet til polering (pudsning) af kobber og messing.
Forbehandling:
Slibe- og polerarbejde bør kun udføres på renvaskede og tørre overflader
- fri for støv og sandkorn og ikke i direkte solskin eller på varme
overflader.
Polering:
Slipol omrystes før brug. Poleringen udføres med bløde klude eller tvist.
Der gnides i Slipol, til den er omtrent tør, og derpå efterpoleres med en
ren klud. Ved stærkt nedbrudte lakeringer kan det være nødvendigt at
gentage behandlingen.
Husk! ved hver behandling fjernes lidt maling - pas derfor på
gennempoleringer. Slipol indeholder ikke voks eller silikone og overfladen
må derfor - hvis maksimal holdbarhed ønskes, efterbehandles med
Slipoline (silikoneholdig) eller Speed Shine (silikoneholdig).
Slipol kan også anvendes til maskinpolering.
Sikkerhedsregler:
Kodenr:......................................................................................................... 3-3.
Brandfareklasse:..............................................................................Brandfarlig.
Sundhedsfareklasse: ................................................................Sundhedsfarlig.
Se i øvrigt sikkerhedsdatablad for produktet.
Obs: Slipol bør ikke anvendes ved temperaturer over 25oC eller i
direkte sollys, da Slipol så vil tørre for hurtigt ”brænde” fast på
overfladen. Skulle dette ske poleres på ny med Slipol. Ideal
temperatur er 15-18oC og skygge.
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