
ZESTAW DO NAPRAWY LAKIERU MR PROFI

Przedstawiamy Zestaw do naprawy lakieru Mr Profi. Sprawdza się on do renowacji
większości lakierów samochodowych.

Zestaw ten umożliwia szybkie i samodzielne usuwanie zadrapań i przebarwień ze
wszystkich  lakierowanych  powierzchni.  Mr  Profi  pomaga  w  wielu  przypadkach
zaoszczędzić pieniądze, które trzeba by przeznaczyć na pomalowanie samochodu w
serwisie. Zestaw ten nadaje się zarówno do renowacji  lakierów klasycznych,  jak i
metalizowanych. 

Mr  Profi  usuwa  szybko  i  skutecznie zarysowania,  drobne  zadrapania  oraz
przebarwienia  lakieru.  Może  być  wykorzystywany  do  renowacji  powierzchni
lakierniczych  motocykli,  samochodów,  przyczep  kempingowych,  łodzi  itp.  Dwie
różne, specjalne pasty umożliwiają  usuwanie zarówno płytkich,  jak i głębokich
uszkodzeń. Jedynym warunkiem jest to, żeby zadrapanie nie sięgało do podkładu.

Zalety:
 łatwy w użyciu,
 szybki i skuteczny,
 nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów z połyskiem.

Zestaw  naprawczy  działa  naprawdę  szybko,  a  jego  użytkowanie  nie  jest
skomplikowane.  Nałóż  warstwę  pasty  Mr  Profi  Polish  (tuba  A)  na  uszkodzone
miejsce i poleruj przez około 1 do 2 minut wykonując okrężne ruchy białą szmatką,
lekko  ją  dociskając.  Pozostałości  pasty  usuń  wilgotną  szmatką.  Następnie  nałóż
warstwę pasty Mr Profi Finish (tuba B) i poleruj uszkodzoną powierzchnię niebieską
szmatką z mikrowłókna do uzyskania wysokiego połysku.

Z  zestawem  naprawczym  Mr  Profi  z  łatwością  zadbasz  o  lakier swojego
samochodu.  

W ZESTAWIE:
 1 x tuba Mr. Profi Polish (A) 25g
 1 x tuba Mr. Profi Final (B) 25g
 5 x drobny papier ścierny
 3 x biała szmatka wykonana z celulozy
 1 x niebieska szmatka z mikrowłókna

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy zestaw do naprawy Mr Profi nadaje się do wszystkich lakierów?
Zestaw Mr Profi  nadaje się do renowacji  wszystkich lakierów samochodowych z
połyskiem. Nie nadaje się do lakierów matowych.

Czy w zestawie znajduje się papier ścierny do zeszlifowania głębszych zadrapań?



W zestawie znajduje się 5 kawałków drobnego papieru ściernego, który umożliwia
przeszlifowanie na mokro nierównych, głębszych uszkodzeń lakieru.

Czy prezentowany zestaw naprawczy nadaje się do bardzo głębokich uszkodzeń
lakieru?
Zestaw naprawczy  Mr  Profi  sprawdza  się  przy  płytkich,  jak  i  głębokich  rysach,
jednak uszkodzenie lakieru nie może odsłaniać podkładu.


