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Uusi tuote Carssytem valikoimaan

Olemme lisänneet täysin uuden tuotelinjan kiillotustuote valikoimaan.

Polish C 10 strong 

 Käyttöalue

Ammattimaisen kiillotuksen ensimmäiseen vaiheeseen etenkin tuoreelle maalipinnalle. Kiilotusaine,
joka vakuuttaa tehokkuudellaan ja kiillollaan.
Täydellinen puutteille jossa edellinen hionta tehty P1500 - P2000.

 Ominaisuudet

Ainutlaatuinen jauhe teknologia ja suuri aineen poistonopeus perustuvat erittäin puhtaisiin
alumiinioksideihin, joka mahdollistaa pintamaalin vikojen kiillottamisen pois helposti ja kestävin
tuloksin.Tahna sopii perinteisille maaleille, sekä naarmuuntumattomille ja UV-suojatuille maaleille
luomaan ainutlaatuisen kiillon.

 Väri: valkoinen
 Sopii täydellisesti käytettäväksi uuden CS Finish Quadra Pad C10 kanssa
 Ei roiskeita
 Ei pölyä
 Helppo työstää
 Viimeistely mikrokuituliinalla
 Täydellinen kiilto

TUOTE TIEDOTE
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 151.634 CS Polish C10 strong 1,0Kg
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Polish C 30 finsh 

 Käyttöalue

Mikro-kiillotustahnalla voidaan kiillottaa pois pienehköjä naarmuja pintamaalista -hologram-
vapaa ja vain yhdessä työvaiheessa. Täydellinen kiillotustulos puutteille, jossa edellinen hionta 
tehty P2000-3000.

 Ominaisuudet
Tahna sopii perinteisille maaleille, sekä naarmuuntumattomille ja UV-suojatuille maaleille luomaan 

ainutlaatuisen kiillon.

 Väri: antrasiitti
 Sopii täydellisesti käytettäväksi uuden CS Finish Sandwich Pad C30 kanssa
 Ei roiskeita
 Ei pölyä
 Helppo työstää
 Yksi prosessi
 Viimeistely mikrokuituliinalla
 Täydellinen kiilto
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 151.636 CS Polish C30 finish 1,0Kg



UUTISET 10 - 2014 

[5] 

Polish C Wax Shine 

 Käyttöalue

Spray vaha antaa pitkäkestoisen suojan ja tiivistää maalipinnan.

 Ominaisuudet

C-Wax Shine spray vaha toisaalta puhdistaa  vaivattomasti pölyn ja sormenjäljet maalipinnalta. 
Toisaalta sen  suuri  karnaubavahan osuus antaa kestävän suojan ja tiivistää maalipinnan.

 Väri: valkoinen / väritön
 Ei roiskeita
 helppo työstää
 Yksi prosessi
 Viimeistele uudella Car Clean Premium Plus Mikrokuituliinalla
 Täydellinen korkea kiilto

 151.637 CS C-Wax Shine 500ml
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CS Finish Quadra Pad C10 

 Käyttöalue

Kiillotuslaiika erityisesti tuoreelle maalipinnalle.

 Ominaisuudet

Uudenlainen kiillotuslaikka, jossa on uritettu pinta, joka suuremman työstövaran takia vähntää 
lämmöntuotantoa.Sandwich-rakenne tyynyssä takaa vakaamman ja tasaisemman materiaalin 
poiston kiillotuksen aikana.

 151.640 CS Finish Quadra Pad C10
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CS Finish Sandwich Pad C30 

 Käyttöalue
CS Finish Sandwich Pad C30:lla voidaan kiillottaa pois hologrammeja sekä medium ja pienet 

naarmut.

 Ominaisuudet
Sandwich-rakenne antaa täydellisen tasapainon konelle ja poistaa materiaalin tasaisemmin  

pinnasta.

 151.639 CS Finish Sandwich Pad C30
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CS Car Clean Premium Plus 

 Ominaisuudet

Erittäin pehmeä ja erittäin imukykyinen mikrokuituliina poistaa vettä ja kiillotus aineen jäämiä 

pinnalta.

 151.638 CS Car Clean Premium Plus


