
Út a tökéletes  
felülethez 
Útmutató a legújabb  
felületkezelő termékek  
használatához a gélbevonatos  
és festett felületekhez.
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3M™ Perfect-It™ Hajósampon
Alapvető fontosságú, hogy minden javítási munkát tiszta felülettel kezdjünk. 
A 3M™ Perfect-It™ Hajósampon eltávolítja a kormot, algát, koszt és más  
a hajóknál szokásos  szennyeződéseket az orrtól a tatig. Ez az előkészítő 
lépés lehetővé teszi , hogy jobb végeredményt érjünk el. Koncentrátum lévén, 
70 ml szükséges 10 liter vízhez. A 3M™ Perfect-it™ Hajósampon aktívhabos 
oldata hatékonyan és kíméletesen tisztít a viasz eltávolítása nélkül.

3M™ Perfect-It™ Hajówax
A felületek felújítása sok munkával jár, és Ön megérdemli, hogy a sok munka 
hosszan tartó védelmet biztosítson. A 3M™ Perfect-It™ Hajówax minden 
felületnek nagyszerű megjelenést kölcsönöz. Alkalmas gélbevonathoz, 
festett felületre, üvegszálas anyagokhoz és fémekhez, és kellemes trópusi 
illattal rendelkezik. A tiszta viaszbevonatos felület véd az időjárási hatások 
ellen. Használja a 3M™ Perfect-It™ Hajówaxot bármely eljárás befejező 
lépéseként, ahol a viaszbevonat ajánlott.

Termékszám Leírás
09034E 473ml
09035E 960ml

Termékszám Leírás
36112E 473ml
36113E 946ml
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3M™ Perfect-It™ Gelcoat 
Durva polír
A durva polírpaszta eltávolítja az erős oxidációt, a karcokat, és más hibákat 
is. Használjon 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Durva polírt a P800-as és annál 
finomabb karcokhoz. Továbbfejlesztett formulájának köszönhetően 
hosszabb  ideig marad nedves a paszta, kevésbé porzik, ezáltal  könnyebb  
a tisztítás a használata után. A korszerűbb összetételénél fogva 
jobban teljesít a forróbb éghajlati körülmények között is és kevesebb 
anyagfelhasználást tesz lehetővé, mint korábban.

A 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Durva polír kiválóan alkalmas hajókon, 
lakókocsikon és ipari gélbevonatokon való használatra. Használata három 
lépéses eljárásban ideális, viszont a  magasfényűre polírozott felület 
megvédhető  a 3M™ Perfect-It™ Hajówax-szal két lépésben is.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium 
 polír + Wax (Egylépéses)
A 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium polír + Wax  egyesíti magában a gyors 
vágási teljesítményt, a magasfényű felületet és a tartós viaszbevonatos 
védelmet. Használja a P1000-es és annál finomabb karcokhoz. 
Továbbfejlesztett összetételének köszönhetően hosszabban nedves marad 
az anyag, ezért könnyebb a tisztítás és kevesebb a por, még forróbb 
éghajlatokon is.

A 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium polír + Wax kiválóan alkalmas hajókon, 
lakókocsikon és ipari gélbevonatokon való használatra. Ez az egylépéses 
megoldás csillogó végeredményt és hosszan tartó védelmet jelent bármilyen 
gélbevonatos felületen.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light 
Magasfényű polír + Wax (Egylépéses)
Ha fényes felületre és tartós védelemre van szükség a P1500-as és annál 
finomabb karcok esetén, a 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light polír + Wax  
a tökéletes megoldás a világos vagy sötét színű gélbevonatokhoz.  
A továbbfejlesztett összetevőknek köszönhetően hosszabb ideig nedves 
marad az anyag, ami könnyebb tisztíthatóságot, kevesebb port és 
hatékonyabb felhasználást tesz lehetővé, még forróbb éghajlatokon is. 

Ez a polírozóanyag kiválóan alkalmas hajókon, lakókocsikon és ipari 
gélbevonatokon, az egylépéses eljárásokhoz. Használja bármikor, ha tartós 
viaszbevonatra van szükség.

Termékszám Leírás
36102E 946ml

Termékszám Leírás
36105E 473ml
36106E 946ml

Termékszám Leírás
36109E 473ml
36110E 946ml



Ha tökéletes eredményt  
kíván létrehozni a gélbevonatú  
felületen, a 3M legjobb rendszerére 
van szüksége.

Legújabb termékeink segítségével könnyebben és gyorsabban érhetjük el a tökéletes felületet 
- minden alkalommal. Nem szárad ki a polírpaszta és nem szóródik szét a polírozás egész
folyamata során -  még a melegebb éghajlatokon sem.

Szakemberek és járműtulajdonosok  számára is könnyen elsajátítható a 3M™ Perfect-It™ 
gélpolírozó termékek használata hajókon, lakókocsikon, és ipari gélbevonatos felületeken 
- új és használt felületeken egyaránt. Ezen felül  a termékek címkéin követhető lépésről lépésre a
polírozási eljárás, amely lehetővé teszi a kívánt felület elérését függetlenül attól, hogy a folyamat
egy, két vagy három lépésből áll-e. A színkódolt flakonoknak köszönhetően az anyagok könnyen
beazonosíthatóak akár a műhelyben  vagy a raktárban.

További részletekért forduljon kollégáinkhoz: 

ARD Color Kft., 2151 Fót, József Attila u. 31/a. 

Vevőszolgálat:

+36 27 200 856
+36 27 200 857

www.ardcolor.hu


