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ONE STEP SAND 
Premium polijstpasta grof 

✓ Makkelijk in gebruik 

✓ Verwijdert krassen 

✓ Siliconen vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
ONE STEP SAND is een zeer effectief middel voor het egaliseren van 
lakken. One Step Sand is in staat om sporen van P1500 schuurpapier in 
een stap te verwijderen en te zorgen voor een super glanzend 
oppervlak. One Step Sand is gemaakt van een hoge kwaliteit mineralen 
die geoptimaliseerd werden en ervoor zorgen dat de poets niet meer 
gaat plakken en kleven bij een intensieve verwerking. One Step Sand 
zorgt voor een enorme besparing aan tijd door het 1 stap proces, en kan 
gebruikt worden voor alle verfsoorten, in het bijzonder krasvaste 
coating systemen. Oppervlakken kunnen beschermd worden met 
Intensiv Polish One Step Finish.  
 
TOEPASSINGEN: 
One Step Sand is ideaal voor het polijsten van verweerde of gekraste 
lakken. Te gebruiken voor of na dat het oppervlakte gespoten is. Tevens 
geschikt voor het verwijderen van spuitnevel en het verhelpen van lak 
gebreken.  Ook te gebruiken voor plastic en plexiglas. One Step Sand is 
niet geschikt voor krasvaste coatings. Het gebruik van Intesiv Polish van 
Pro Part is hiervoor aan te bevelen! 

 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Gelakte 
oppervlakken moeten droog en koel zijn, niet aanbrengen in de zon 
verder moet het te behandelen oppervlak schoon en stofvrij zijn. 
Gebruik een polijstmachine met elektronische controle en een 
polyurethaan top met klittenband functie om mee te werken. Gebruik 
ongeveer een halve theelepel van de One Step Sand en verspreid dit 
over de poetspad. Begin met een lage snelheid (niveau 1-2) zodat de 
One Step Sand zich kan verspreiden. Geleidelijk de snelheid verhogen 
tot de druk afneemt tot level 4-5. Verwijder met een poetsdoek de lichte 
resterende film en controleer of het gewenste resultaat werd bereikt is, 
anders wordt de procedure herhaald. Oppervlak moet goed gepolijst zijn 
om een glans te creëren, alleen dan kan een lak sealer (One Step Finish) 
hechten. 
 
SPECIFICATIE: 

  

Inhoud 500 ml 

Houdbaarheid 24 maanden houdbaar in originele 
ongeopende verpakking. Koel en 
droog opslaan 

Verwerkingstemperatuur +5°C 

 

Artikelnummer: Kleur: 

4220 Groen 

 
 

 


