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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 16.12.2022 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 22/12/01/2021 (P001083). 

ČISTIČ LAKU 
Lackreiniger 

POPIS Čistič laku odstraňuje asfalt, nečistoty, mastné skvrny a povrchovou rez. Čistí 
a leští. Obnovuje původní hloubku barvy. Zahlazuje lehké škrábance. Odstraňuje 
nečistoty a zvětralé částečky laku. Čistí a vyhlazuje povrch laku. Po aplikaci čističe 
se doporučuje na ochranu laku použít Liqui Moly Tvrdý vosk. Čistič laku je vhodný 
pro strojní aplikaci. 

VLASTNOSTI - vyhlazuje lakované plochy 
 - chrání před agresivními vlivy životního prostředí 

- čistí i extrémně zvětralé lakované plochy 
- odstraňuje asfaltové nečistoty 
- snadno se vyleští 
- vhodný pro lešticí přístroje 

TECHNICKÁ DATA Báze : vosky, silikony, polymery, lešticí mikro pigmenty 
Barva : růžová 

 Forma / vzhled : viskózní kapalina 
 Zápach /vůně : charakteristická, jahodová 
 Hustota : 1,15 g/ml  
 Hodnota pH : 7,8 
 Bod vzplanutí : > 65 °C 
 Minimální trvanlivost 
 v originálním uzavřeném obalu : 30 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Pro standardní a metalické laky, od lehce matných až po silně zvětralé lakované 
plochy. Odstraňuje asfalt, špínu, oleje a tuky.  

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Lahev 
s čističem před použitím silně protřepat. Čistič 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. Nanesený 
čistič nechat zaschnout do doby, až se vytvoří světlý povlak. Tento povlak rozleštit 
čistou a suchou lešticí utěrkou. Čistič je také vhodný pro strojní aplikaci lešticím 
přístrojem. Nepoužívat v přímé blízkosti tepelného zdroje nebo na zahřátých plo-
chách. Nepoužívat na matové laky! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1486 D-GB-I-E-P 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


