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• Разклатете добре преди употреба.
• Препоръчва се всяка паста да се използва с 

предназначената за нея гъба.
• Гъбите трябва винаги да са чисти.
• Всички гъби се почистват много лесно с вода.
• Повърхността, която ще се полира трябва да бъде 

почистена много добре от прахта.
• Процедурата на полиране трябва да се 

извършва в затворено помещение или на сянка, 
не се препоръчва да се извършва пряко под 
слънчевите лъчи.

!
Подготовка
След приключване на боядисването поправете несъвършенствата 
(като замърсяваня, кипене, стичане, портокалов ефект, шагрен и 
други ) с шкурка Р1500 до Р3000 , водна или суха.

Приложение с полираща машина
Първо почистете повърхността добре и след това приложете 
малко количества от пастата на гъбата (или директно на 
повърхността). 
Поставете полиращата машина върху повърхността, така че 
гъбата да е под лек наклон.
Започнете полирането при ниска скорост, най-вече при първата 
стъпка с паста 805 до 1500 оборота. 
Основно важно правило - за идеален резултат се счита 
увеличаването и намаляването на оборотите на полиращата 
машина в зависимост от повърхността. Като правило за 
приложение предлагаме да не се надвишават 2000 оборота. 
След като приключите с процедурата използвайте микрофибърна 
кърпа, за да почистите повърхноста.

Ръчно приложение: 
Първо почистете повърхността старателно и след това нанесете 
малко количество от пастата на чиста и мека микрофибърна кърпа  
(или директно на повърхността). 
Търкайте с кърпата най-вече на мястото което желаете да 
поправите. 
След като приключите с процедурата използвайте микрофибърна 
кърпа за да почистите повърхността.
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Цялостната система за полиране 
на HB BODY ви гарантира :
• Бърз и ефективен завършек за 

висококачествен блясък с дълбочина.
• Премахване на кръговите линии , холограми и 

създаване на предпазен водоотблъскващ слой. 
Прилага се :
• Върху стари или нови автомобилни бои и 

лакове с полираща машина или ръчно.
Предназначение :
• За цялостни или частични корекции, за 

перфектен резултат трябва да се прилага 
със съответните полир гъби на HB BODY.
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805 Super Cut се използва за бързо премахване на остатъч-
ните линии от шлайфане с шкурка Р1500 , премахване на 
драскотини и промени на повърхността от ползването във 
времето. Подходяща за всякакъв вид корекции и поправ-
ки на недостатъци, както върху заводски, така и върху 
пребоядисани повърхности. Перфектна за отстраняване на 
замърсявания и недостатъци от боядисването (дефекти). 
За приложение на пастата се препоръчва да се използва 
бялата полир гъба на HB BODY. 805 Super Cut е паста 
която не остава следи и е с перфектно отворено време за 
обработка. При евентуални остатъци те могат да бъдат 
отстранени много лесно с помощта на чиста кърпа. 

1805 super cut
Заличаване на линиите

За висококачествен блясък с дълбочина и бързо 
отстраняване на линиите от шлайфане с шкурка Р2500, 
използваме като втора стъпка пастата 806 Power Polish. 
Подходяща за всякакъв вид корекции и поправки на 
недостатъци, както върху заводски, така и върху пребо-
ядисани повърхности. За използването на тази паста се 
препоръчва жълта полираща гъба на HB BODY. Може 
да се използва и като първа стъпка ако повредата е 
малка и е започнато търкането със шкурка Р2500. 806 
Power Polish е паста която не остава следи и е с пер-
фектно отворено време за обработка. При евентуални 
остатъци те могат да бъдат отстранени много лесно с 
помощта на чиста кърпа..

2806 power polish
Висококачествен блясък

За перфектен резултат ви предлагаме да използвате 
паста 807 Seal Polish като трета стъпка. В този стадий 
се постига най-добрият резултат с по-дълбок блясък. 
Пастата 807 Seal Polish е предназначена да премахва 
бързо и ефективно кръговите линии и холограмността, 
която може да се е образувала в процеса на полиране. 
Основната и характеристика е, че създава предпазен 
водоотблъскващ слой. За използването на тази паста 
се препоръчва жълта полираща гъба или полираща 
черна релефна гъба на HB BODY. При евентуални 
остатъци те могат да бъдат отстранени много лесно с 
помощта на чиста кърпа.

3807 seal polish
Предпазване
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