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Účinné látky rozpúštajú nečistoty, ale 

nezalepujú špeciálnu štruktúru kotúča Prepa-

Pad. 

 

S pomocou leštičky je vďaka dobe 

spracovateľnosti zvlhčovača moţné 

rovnomerne pripravit i väčšie plochy.  

Nepatrný nárast teploty chrání lak vozidla. 

 

Enormná úspora času, síly a nákladov 

Prípravná sada PolytopPreparation systém je 

umývatelná a znovu pouţitelná.  

Oproti HLINE nemusí byť pouţívaná ručne. 

Taktieţ odpadne nepríjemné tvarovanie 

čistiacej  hmoty(hliny). 

 

 

Zbytky prípravku jednoducho zotrite 

mikrovláknovou utierkou a ošetrený povrch je 

potom nejlepšie pripravený pre leštenie a je 

„uzavretý“. 

 

Pripravný systém 

PolytopPreparationsystem ponúka základ 

pre perfektný lesk. 

Prípravná sada 

PolytopPolytopPreparationSystem je 

evolúciou klasického Lackknete systému 

(čistiaca hmota(hlina)). Pre perfektnú 

prípravu by mal byť lakovaný povrch 

absolútne hladký uţ pred konečnou 

leštenkou. 

 

Pevné zvyšky a znečistenie odstráňte 

pomocou kotúča Prepa-Pad (objednávacie č. 

20300711) a zvlhčovača (lubrikant) 

(objednávacie č. 47500500), čím dosiahnete 

zlomok nákladov oproti pouţitiu klasickej 

HLINY. 

 

I najodolnejšie znečistenie ako je náletová 

hrdza alebo povlak je moţné rýchlo a 

jednoducho odstrániť. 

 

Na seba nadväzujúci systém 

Polytop zvlhčovač 47500500 je klzký 

prostriedok bez obsahu rozpúštadiel a bol 

vyvinutý špeciálne pre pouţitie v prípravnej 

sade PolytopPreparationsystem. 

 

So sadou PolytopPreparationsystem 

vyuţijete kompletný potenciál čištenia a 

zabráníte tvorbe škrábancov pri ďalšom 

leštení. 

 

PolytopPreparationsystem vyuţijete 

kompletný potenciál čištenia a zabráníte 

tvorbe škrábancov pri ďalšom leštení. 

 

 



 

ČÍRY LAK 

LAK 

PLECH 

ZÁKLAD 

ČÍRY LAK 

LAK 

PLECH 

ZÁKLAD 

PO POUŢITÍ PRÍPRAVNEJ SADY POLYTOP: 

Bez nečistôt moţno teraz  lakované plochy rozleštiť do perfektného 

lesku. 

 

 

Hologramy a ryhy k ošetreniu 

PRED POUŢITÍM PRÍPRAVNEJ SADY POLYTOP: 

Odolné nečistoty zabraňujú optimálnemu ošetreniu laku auta.  

Náletová  

HRDZA 

Povlak 

 

Organické  

nečistoty 

Brzdný  

prach 



 

Prípravný kotúč PolytopPrepa-Pad, 160 mm 

Objednávací kód: 20300711 

 

Polytop zvlhčovač 47500 

Objednávací kód: 47500500 

 

Mikrovláknováutierka Premium 

Objednávací kód: 71250001 

 

 Prípravná sada PreparationStarter Set 

Objednávací kód: 16700700 

POUŢITIE: 

1. Automobil umyjte, aby se odstránili 

nečistoty a prach. 

2. Pomocou podloţného taniera 

pripevnite kotúč Prepa-Pad na 

leštičku. 

3. Na lakovaný povrch i kotúč Prepa-

Pad nastriekajte Polytop 

zvlhčovač 47500500. 

 

4. Leštičku nastavte na 1.000 – 2.000 

otáčok za minútu a jemným tlakom 

plochu vyčistite. 

5. Zbytky zotrite mikrovláknovou 

utierkou. 

6. Nevystavujte ošetrené plochy teplu. 

7. Pouţitý kotúč Prepa-Pad umyjte 

ručne pod tečúcou vodou.  

 

 

 


