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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 29.04.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 18/19/02/2019. 

BRUSNÁ PASTA 
Schleifpaste 

POPIS Brusná pasta pro snadné odstraňování zašlých a zmatovaných vrstev laku, 
hrubého znečištění, zbytků stříkací mlhy po lakování, škrábanců a povrchových 
vad laku. Obroušené plochy laku je možno bez jakékoliv další přípravy přímo la-
kovat. Pasta neobsahuje žádné silikony a je doporučená i pro strojní leštění. 

 Ošetřený produkt obsahuje biocidní přípravek jako konzervační prostředek. 
C(M)IT/MIT (3:1) [CAS 55965-84-9]. 

VLASTNOSTI - vhodnost i pro aplikaci lešticími přístroji 
 - snadné odstranění zvětralých lakových vrstev 

- jednoduchá aplikace 
- příprava laku před jeho opravami lakováním 
- velmi vysoká kvalitativní úroveň 

TECHNICKÁ DATA Báze : brusné látky / rozpouštědla 
Barva / vzhled : bílá 

 Forma : pastovitá 
 Zápach : charakteristický 

Hustota při +20 °C : ~ 1,0  g/cm3 DIN 51757 
 Bod vzplanutí : > 65  °C DIN ISO 2592 
 Viskozita při +20 °C : 10000 – 15000 cP  
 Hodnota pH : není použitelné 
 Rozpustnost : částečně rozpustná ve vodě 
 Trvanlivost v originálním uzavřeném obalu : 30 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Speciálně pro přípravné práce před lakováním a pro odstraňování poškození laku, 
jako jsou škrábance a stříkací mlha. Doporučeno pro standardní i metalické laky. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy nejprve očistit. Pastu roztírat po malých částech plochy pomocí 
textilní utěrky nebo houby pod tlakem do té doby, až se z laku odstraní všechny 
zoxidované vrstvy, nečistoty a škrábance. Následně je vhodné očištěný lak vyleštit 
a nakonzervovat, např. prostředky Liqui Moly: Tvrdý vosk (obj. č. 1530) nebo 
Lesklý vosk (obj. č. 1647). 

POZNÁMKA Pozor při aplikaci pasty pomocí lešticího přístroje, pasta má velmi silný abra-
zivní účinek!   

DOSTUPNÁ BALENÍ 300 g plastová tuba Obj. č. 1556 D-GB-I-E-P 
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