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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 14.12.2022 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 22/12/01/2021 (P001082). 

LEŠTIDLO & VOSK 
Polieren & Wachs 

POPIS Politura čistí, leští, chrání a ošetřuje standardní a metalické autolaky. Jakostní 
rostlinné a syntetické komponenty dlouhodobě chrání lak před agresivními vlivy 
životního prostředí a rovněž před účinky častého mytí vozidla. Vytváří brilantní 
a výrazný zrcadlový lesk. Po dlouhou dobu odpuzuje dešťovou vodu a zamezuje 
usazování nečistot. Zvyšuje tak odolnost laku vůči povětrnostním vlivům. Politura 
může být aplikována jak ručně, tak i strojově. 

VLASTNOSTI - chrání před agresivními vlivy životního prostředí 
 - vysoce zářivý lesk 
 - vhodná pro lešticí přístroje 

- extrémně lehká aplikace 
- výborná dlouhodobá ochrana 

TECHNICKÁ DATA Báze : rostlinné a syntetické vosky 
 Barva / vzhled : zelená 
 Forma : viskózní kapalina 
 Zápach / vůně : charakteristická 

Hustota při +15 °C : 0,953 g/cm³ 
 Hodnota pH : 8,0 
 Bod vzplanutí : > 61 °C 
 Minimální trvanlivost v originálním 
 uzavřeném obalu : 30 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Speciálně vyvinutá politura pro standardní a metalické laky. Na obnovených lako-
vaných plochách a lacích s lehkými stopami opotřebení se snadno dosáhne pů-
vodní barevné hloubky a vysokého lesku. Nepoužívat na matné laky! 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Lahev 
s politurou před použitím řádně protřepat. Polituru nanést na měkký hadřík, lešticí 
utěrku nebo houbu a krouživými pohyby s lehkým tlakem tence a rovnoměrně ro-
zetřít na ošetřované plochy. Aplikovat vždy pouze na část z celé plochy. Nanese-
nou polituru nechat zaschnout do doby, až se vytvoří matný povlak. Tento povlak 
rozleštit čistou a suchou lešticí utěrkou. Nepoužívat v přímé blízkosti tepelného 
zdroje nebo na zahřátých plochách. Pravidelné používání politury umožňuje do-
sažení optimální péče o lak. Mezitím ošetřovat lak Tvrdým voskem Liqui Moly. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1467 D-GB-I-E-P 
 500 ml plastová lahev Obj. č. 2726 GB-DK-FIN-N-S 
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