
Profesionální systém renovací 
a ochrany laků



FILLTEC Professional F101 Fast Cut

F 101 je hrubá brusná a leštící pasta na matné a poškrábané povrchy.  
Odstraňuje  stopy  po broušení až do  hrubosti  P1500

V závislosti na typu použitého kotouče umožňuje nastavení rychlosti 
broušení. Nejúčinnější je použití tvrdého pěnového kotouče, nebo 
ekvivalentu z mikrovlákna. 

- F101 je určen pro profesionální leštění laků a lakovny.
- F101 funguje skvěle na většině laků, sklolaminátu a plastů.

Pro dokonalý lesk a pro odstranění hologramů a stop po broušení  je 
doporučeno použití  a u tmavých FILLTEC Professional F102 Medium Cut
laků / plastů / sklolaminátu také .F103 Fine Cut

Pro ochranu před povětrnostními vlivy a dosažení výstavního lesku na  
je doporučeno použití .  Ochranu FILLTEC Professional F104 UV - Seal
laků pro extrémní lesk a trvanlivost.

- Nepoužívejte na horké povrchy, nebo na přímém slunečním světle.
- Před použitím protřepat.
- Vždy používejte ochranné rukavice a brýle.
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FILLTEC Professional F102 Medium Cut

F 102 je středně hrubá brusná a leštící pasta na matné a poškrábané 
povrchy.  Umožňuje broušení a leštění jedním krokem. 
Brusný, nebo leštící efekt je závislý na typu, tvrdosti a hrubosti 
pěnového kotouče.

- F1012 je určen pro profesionální leštění laků a lakovny.
- F1012 funguje skvěle na většině laků, sklolaminátu a plastů.

Pro dokonalý lesk a pro odstranění hologramů a stop po broušení je 
doporučeno u tmavých laků / plastů / sklolaminátu použití F103 Fine 
Cut.

Pro ochranu před povětrnostními vlivy a dosažení výstavního lesku na  
je doporučeno použití . To je FILLTEC Professional F104 UV - Seal
ochranua laků pro extrémní lesk a trvanlivost.

- Nepoužívejte na horké povrchy, nebo na přímém slunečním světle.
- Před použitím protřepat.
- Vždy  používejte ochranné rukavice a brýle.
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FILLTEC Professional F103 Fine Cut

F 103 je jemná brusná a leštící pasta určená na odstraňování hologramů 
a stop po broušení. Je doporučena také na tmavé laky a povrchy, kde je 
potřeba dosáhnutí velmi vysokého lesku.

Při použití jemného měkkého leštícího kotouče dokáže překvapit 
výsledkem.

- F1013 je určen pro profesionální leštění laků a lakovny.
- F1013 funguje skvěle na většině laků, sklolaminátu a plastů.

Pro ochranu před povětrnostními vlivy a dosažení výstavního lesku na  
je doporučeno použití .  Ochranu FILLTEC Professional F104 UV - Seal
laků pro extrémní lesk a trvanlivost.

- Nepoužívejte na horké povrchy, nebo na přímém slunečním světle.
- Před použitím protřepat.
- Vždy používejte ochranné rukavice a brýle.
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FILLTEC Professional F104 UV - Seal

Konzervace laku pro extrémní lesk a trvanlivost!
F104 konzervuje laky, sklolaminát a plasty po broušení a leštění a 
zajišťuje dlouhodobou ochranu hydrofobní vrstvou s hlubokým leskem 
a vynikající vodoodpudivostí.

F104 také poskytuje ochranu proti UV záření a chrání povrch před 
negativními účinky slunečního záření.

Ochranné vlastnosti F104 vycházejí z nano-technologie, která proniká 
hluboko do laku, vyrovnává mikroskopické nerovnosti a povrchu 
dodává extrémní hladkost se samočistícími vlastnostmi.

Po broušení, nebo leštění  aplikujte na povrch FILLTEC Professional F104
suchou a měkkou utěrkou z mikrovlákna.

Nechte zaschnout a potom vyleštěte povrch novou čistou a suchou 
utěrkou z mikrovlákna.

Opakovaná aplikace přípravku poskytuje ještě lepší ochranu. To může 
být provedeno okamžitě pro získání silnější ochranné vrstvy, nebo po 
čase pro obnovení ochranných vlastností..

- Nepoužívejte na horké povrchy, nebo na přímém slunečním světle.
- Před použitím protřepat.
- Vždy používejte ochranné rukavice a brýle.
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Doporučené leštící a brusné kotouče
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GREEN

Měkký kotouč pro leštění a dokončovací práce

Barva:  Zelená       Rychlost: <1500 rpm     Praní:  40°  C P račka

Nordic Pad PRO Cone Green 

RED

Středně měkký kotouč pro leštění a broušení

Barva:  Červená       Rychlost: <1500 rpm     Praní:  40°  C P račka

Nordic Pad PRO Cone Red 

B L ACK

Tvrdý hrubý kotouč pro broušení a matování

Barva:  Černá       Rychlost: <1500 rpm     Praní:  40°  C P račka

Nordic Pad PRO Cone Black 

Barva:  Černá - bílá       Rychlost: <1500 rpm     Praní: R učně

Nordic Pad Micro Wool 
Kombinace pěnového a mikrovláknového 

kotouče pro finální leštění
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