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INTENSIVE POLISH 
Kraswerende lak 

✓ Siliconen vrij 

✓ Gemakkelijke verwerking 

✓ Elimineert ernstige krassen 

✓ Geen hologramvorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
INTENSIVE POLISH is een bijzonder gemakkelijk te gebruiken 
siliconenvrij polijstmiddel. Intensive Polish is ideaal voor het 
reinigen van lakwerk en het polijsten van pas gelakte 
oppervlakten. Door het hoge aandeel fijne schuurkorrels, is 
Intensive Polish de ideale basis voor elke lakverwerking en 
ideaal voor het polijsten van (verweerde en bekraste) lakken, 
die vooraf zijn geschuurd met P2000 (en fijner). Intensive Polish 
is makkelijk in gebruik, veroorzaakt geen hologrammen en 
slechts weinig stof. 
 
TOEPASSINGEN: 

• Voor alle moderne laksoorten 

• Bijzonder geschikt voor lakken met een lichte oxidatie 
en voor moeilijke en delicate kleuren (donkerblauw, 
bordeauxrood, zwart enz.) 

• Geschikt voor chroom en gelakte kunststoffen 

• Intensive Polish is ook geschikt voor kras vaste lakken 
 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Niet 

gebruiken in de brandende zon. Het te bewerken lakoppervlak 

mag niet te warm of extreem koud zijn. Het oppervlak vooraf 

schoonmaken met water en eventueel met een geschikt 

reinigingsmiddel. Voor een optimaal resultaat, is het aan te 

raden om Intensive Polish te verwerken met een geschikte 

poetsdoek of met een polijstmachine. De fles voor gebruik 

krachtig schudden. In delen aanbrengen met een zachte doek of 

polijstmachine en met ronddraaiende bewegingen uitwrijven. 

De witte waas even laten opdrogen en daarna uitpoetsen met 

een schone, zachte doek. Contact met ongelakte kunststoffen 

vermijden. Komt de polish in contact met ongelakt kunststof 

dan onmiddellijk afdoen met een spons en veel water. Voor het 

verzegelen van de oppervlakte adviseren wij Speed Gloss 

(Artikelnummer: 4230) of Speed Polish & Wax (Artikelnummer: 

4201 / 4205) van Pro Part!  
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SPECIFICATIE: 

  

Schuurvermogen 7 (min: 1 / max: 10 

Glans 6 (min: 1 / max: 10 

Dichtheid Ca. 1,1 kg / l 

Viscositeit 5-10 Pas 

Kleur Wit 

PH-waarde 7 – 9  

Polijstmachine Roterend: 1500 – 2000 tpm 
excentrisch: slag > 4 mm 

Polijstpads Schuimrubberen kussentjes 
hard & zacht 

 

Artikelnummer: Kleur: 

4206 Wit 

 
 


