Filltec F101 Fast Cut
- Rubbing
F101 är ett grovt polermedel/rubbing för nedmattade ytor där man snabbt vill få upp glansen och ta bort
repor. Nedmattningar ner till P1500 är inga problem att polera bort.
Beroende på vilken typ av polerrondell som används kan avverkningsgraden justeras. Effektivast är det
om man använder lammullsrondell eller motsvarande tillverkad av mikrofiber.
– F101 riktar sig främst till dig som är i rekonditionerings eller lackeringsbranschen.
– F101 fungerar utmärkt på de flesta lackeringar, gelcoat och plaster.
För att få ännu bättre glans och polera bort virvelmärken och polerrosor rekommenderar Hagmans att du
efterpolerar med FILLTEC Professional F102 Medium Cut och på mörka lacker/plaster/gelcoat även med
F103 Fine Cut.
För att försegla mot väderpåverkan och för att få utställningsglans på den polerade ytan rekommenderar
Hagmans en lackförsegling med FILLTEC Professional F104, UV Seal- Coating Protection. En lackförsegling
för extrem glans och hållbarhet.
– Används ej på varma ytor eller i direkt solljus.
– Omskakas före användning.
– Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon.
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Filltec F102 Medium Cut
- One step polish
F102 är ett multiuniversellt polermedel som klarar av att ge de flesta lacker, plaster och gelcoat
glansen tillbaka. Genom att anpassa polerrondellens typ och hårdhet kan man göra allt från grövre
rekonditionering till finpolering.
För att på mörka lacker skapa ytterligare djup och polera bort hologram och virvelmärken
rekommenderar Hagmans efterpolering med FILLTEC Professsional F103 Fine Cut, Fine Polish.
För att försegla mot väderpåverkan och för att få utställningsglans på den polerade ytan rekommenderar
Hagmans en lackförsegling med FILLTEC Professional F104, UV Seal- Coating Protection. En lackförsegling
för extrem glans och hållbarhet.
– Kan användas på lackerade ytor, gelcoat samt på de flesta plaster.
– Används ej på varma ytor eller i direkt solljus.
– Omskakas före användning.
– Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon.
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Filltec F103 Fine Cut
– Fine Polish
F103 är ett polermedel för främst mörka lackeringar, plaster och gelcoat eftersom där tenderar hologram
och virvelmärken att synas.
F103 i kombination med en mjuk rondell tar bort hologram och virvelmärken och du får ett resultat
färdigt för utställningshallen.
För att försegla mot väderpåverkan och för att få utställningsglans på den polerade ytan rekommenderar
Hagmans en lackförsegling med FILLTEC Professional F104, UV Seal- Coating Protection.
En lackförsegling för extrem glans och hållbarhet.
- Kan användas på lackerade ytor samt gelcoat och de flesta plaster.
- Används ej på varma ytor eller i direkt solljus.
- Omskakas före användning.
- Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon.
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Filltec F104 UV-Seal
– Coating Protection
Lackförsegling för extrem glans och hållbarhet!
F104 förseglar lacken, plasten eller gelcoaten efter polering och ger ett långtidsverkande hydrofobt
lackskydd med hållbar glans och bra vatten och smutsavstötning.
F104 innehåller även UV-skydd och skyddar ytan från solens negativa påverkan
F104:s skyddande egenskaper bygger på nano-teknologi som går på djupet i lacken och härdar
tredimensionellt vilket ger ytan en hydrofob, lättskött försegling.
Efter polering med FILLTEC Professional polermedel appliceras F104 med en ren och torr mikrofiberduk.
Låt torka. Polera sedan av ytan med en ny ren och torr mikrofiberduk.
Upprepad lackskyddsbehandling ger ett ännu bättre skydd, detta kan göras omedelbart för att få ett
kraftigare skydd eller efter ett tag när du vill fräscha upp ytan.
– Kan användas på lackerade ytor, gelcoat och de flesta plaster och metaller.
– Används ej på varma ytor eller i direkt solljus.
– Omskakas före användning.
– Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon.
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