
After sanding with P1500 and upwards
Na het schuren met P1500 en hoger

Deep scratches
Diepe krassen

Initial situation
Initiële situatie

Holograms / one step polish
Hologrammen / polijsten in één stap

High gloss
Hoogglans

Light scratches
Lichte krassen

BODY PANEL
PRIMER COAT
COLOR COAT
CLEAR COAT

For more information, the pad table and videos scan the QR
Voor meer informatie, het padoverzicht en de video’s scan de QR

PROCESSING
Wash the car
Wash the car contactless with a Cartec prewash (e.g. 1407), 
and manually with a Cartec shampoo (e.g. 1407). Clay the 
car afterwards with Cartec Iron Wash (1804) and a clay pad 
(3041/21).

Masking of plastic and rubber parts
Before polishing, all plastic parts should be masked. Otherwise, 
they could accidentally be polished and appear blank or even 
white afterwards.

Machine polishing step by step
1. Apply polishing compound to the polishing pad. Do not use too 
much compound. Four dots of the same size are sufficient.
2. Using the polishing pad, roughly apply the product to the 
surface to be polished. Then spread the polish carefully with the 
polisher at the lowest setting.
3. Move the polisher with light, consistent pressure over the 
surfaces in what is known as a cruciform motion - first in vertical 
and then in horizontal movements. In the beginning it is better 
to work at a low speed to get a feel of the machine. Increasing 
the speed is always possible. Always keep the machine moving,  
otherwise there is a risk that the paint will become very hot and 
damaged in some areas.
4. Wipe the polished surface with the color matching Cartec 
Microfiber Cloth.

VERWERKING 
Was de auto
Was de auto contactloos met een Cartec voorreiniger (bv. 1407) 
en handmatig met een Cartec shampoo (bv. 12121). Klei de auto 
daarna met Cartec Iron Wash (1804) en een clay pad (3041/21).
 
Afplakken van kunststof- en rubberdelen
Voor het polijsten dienen ook alle kunststof delen gemaskeerd te 
worden. Deze kunnen anders geraakt worden en er naderhand 
kaal of wit uit zien.

Machinaal polijsten stap-voor-stap
1. Breng polijstpasta aan op de polijstpad. Gebruik niet te veel 
polijstpasta. Vier dotjes van dezelfde grootte zijn voldoende.
2. Breng met de polijstpad het product globaal aan op het 
te polijsten oppervlak. Verdeel het polijstmiddel vervolgens 
voorzichtig over de lak met de polijstmachine op de laagste stand.
3. Beweeg de polijstmachine met lichte, gelijkmatige druk over de 
oppervlakken in een zogenaamde kruisvormige beweging eerst 
in verticale en dan in horizontale bewegingen. In het begin is het 
beter om met een lage snelheid te werken om gevoel voor de 
machine te krijgen. Verhoging van de snelheid is altijd mogelijk. 
Houd de machine altijd in beweging, anders bestaat het risico dat 
de verf heet wordt en op sommige plaatsen beschadigd raakt.
4. Wrijf het gepolijste oppervlak op met de bijpassende Cartec 
Microvezeldoek.
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