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INGENIOUS 
CAR CARE 

Products for professionals

Beschrijving:
Perfect Polish is een ideale combinatie van polish en wax in één.

Gebruiksaanwijzing:
Perfect Polish met een schone, zachte doek en een draaiende beweging aanbrengen op het lakoppervlak. Bij krasjes en 
verontreinigingen meer druk uitoefenen en doorpoetsen tot deze verwijderd zijn. Daarna de filmlaag laten drogen. Aansluitend 
met een zachte, schone doek tot hoogglans uitwrijven. Dit gaat het beste door met kleine draaiende beweging te beginnen en 
de cirkel steeds groter te maken. Tussendoor de doek omdraaien. Let op, Perfect Polish kan op kunststof delen witte resten 
achterlaten. Bij voorkeur het kunststof afplakken. Vorstvrij opslaan.

Toepassing:
Perfect Polish is het ideale product voor een snelle behandeling van de autolak die licht beschadigd is. Het geeft de lak zijn 
oorspronkelijke diepe glans terug en zorgt voor een goede bescherming. Door de polijstende werking verwijdert het product 
lichte krasjes. Ook verwijdert het product eenvoudig teerresten van de lak. Perfect Polish is zowel handmatig als machinaal in te 
zetten. Perfect Polish bevat siliconen, maar deze veroorzaken geen problemen bij autoschade bedrijven.    

Productvoordelen:
• Snel resultaat door twee toepassingen in één product
• Zeer gemakkelijk te verwerken
• Diepe glans en goede bescherming
• Ook in de zon te verwerken
• Na 24 uur nog steeds eenvoudig uit te poetsen
• Verwijdert snel lichte krasjes 
• Kan ook in de autoschade werkplaats gebruikt worden  

Tips & tricks:
Na aanbrengen laten drogen. Je kan de Perfect Polish uitwrijven zodra je met je vinger in de filmlaag kan schrijven en hij droog 
aanvoelt. Verwijdert ook gemakkelijk zwarte strepen van caravans en campers. Met een machine gebruik je de witte of de gele 
Cartec pad om te verwerken.

TECHNICAL DATASHEET  

PERFECT POLISH
Artikelcode: 1005

Gerelateerde producten:

RF212E RF215E 3096/103317/10/GR
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