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Odstraňovač škrábanců z laků 
 

Obj. č.: 82 70 13 
 
 
 
 
 
 

Tyto leštící pasty (politury) „QUIXX“ odstraňují snadno, rychle a spolehlivě škrábance, rýhy  
a stopy barev ze všech autolaků (i s metalízou), a to z karosérií automobilů, motocyklů, člunů 
atd. Dvě různé speciální politury dokážou odstranit jak mělké, tak i hlubší rýhy. Potřete 
jednoduše touto pastou poškrábaný povrch a vyleštěte jej. Následkem silného účinku získá takto 
ošetřený lak opět nový lesk. 
 

Rozsah dodávky 
1 tuba s pastou na odstraňování škrábanců „QUIXX Polish“ (č. 1) 25 g 
1 tuba s leštící pastou (na odstraňování škrábanců) „QUIXX Polish“ (č. 2) 25 g 
1 hadřík na leštění  
1 speciální brusný papír (zrnitost 2500).    
 

Použití 
1. krok:  Naneste na poškrábaný povrch pastu „QUIXX Polish“ (č. 1) a přeleštěte pod tlakem 
poškozené místo kruhovými pohyby pomocí čistého bavlněného hadříku po dobu asi 1 až 2 
minuty. Zbytky pasty odstraňte navlhčeným hadříkem. 
 

2. krok:  Pomocí politury „QUIXX Polish“ (č. 2) přeleštěte ošetřené místo do vysokého lesku 
(odstraňte tímto způsobem eventuální šmouhy na povrchu). 
 

Hluboké rýhy (škrábance) zabruste nejprve přiloženým speciálním brusným papírem. 
Opravovaný povrch nezabrušujte až na základní nátěr (lak)! Poté proveďte přeleštění povrchu – 
viz 1. a 2 krok.  
 
 

Důležité upozorn ění: Tyto politury nejsou vhodné 
k opravám laků s velmi hlubokými rýhami, které 
zasahují až do základního nátěru. V tomto případě 
proveďte nejprve opravu povrchu vhodným lakem se 
stejným odstínem (použijte k tomuto účelu lakovací 
tyčinku pro drobné opravy laku). 
U rýh, které nejsou příliš hluboké a u laků odolných 
vůči poškrábání (nano-laky), postačí použít k opravě 
povrchu pouze polituru „QUIXX Polish“ (č. 2).  

Na nenápadném místě karoserie si předem 
vyzkoušejte odolnost a snášenlivost materiálu.  

 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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