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PASTA NA ODSTRANĚNÍ ŠKRÁBANCŮ 
Kratzer Stop 

POPIS Přípravek je univerzálně použitelná brusná pasta bez obsahu silikonových olejů. 
Hodí se pro odstraňování škrábanců, stříkací mlhy, stop po broušení a pomeran-
čové struktury povrchu na standardních i metalických lacích. Je také vhodná pro 
použití na zmatovaných nebo zašlých plastových sklech nebo na plastových kry-
tech světlometů z polykarbonátu. Pasta je vhodná pro ruční i strojní aplikaci. 

VLASTNOSTI - příprava povrchů před jejich lakováním 
 - snadné odstranění zvětralých vrstev lakovaných povrchů 

- bez obsahu silikonových olejů 
- jednoduché použití 

TECHNICKÁ DATA Báze : brusné elementy, vosky 
 Barva / vzhled : růžová 
 Forma : pastovitá, kapalná 
 Zápach / vůně : charakteristický 

Hustota při +20 °C : 1,08  g/ml 
 Hodnota pH : 7,8 
 Bod vzplanutí : > 61    °C 
 Viskozita při +20 °C : 20000 – 25000  mPa.s 
 Minimální trvanlivost 
 v originálním uzavřeném obalu : 30 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Speciálně vyvinutý prostředek pro odstranění škrábanců. Vhodný pro standardní 
i metalické laky. Optimálně se hodí pro odstranění zmatovaných nebo zašlých vrs-
tev na plastových sklech nebo na plastových krytech světlometů z polykarbonátu. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Tubu 
s přípravkem před použitím řádně protřepat. Pastu nanést na měkký hadřík nebo 
na houbu a krouživými pohyby a lehkým tlakem lehce roztírat na ošetřované plo-
chy (při mechanické aplikaci nastavit leštičku s pěnovým talířem na 1500 – 2000 
otáček). 

 Pozor na přechodech a hranách karoserie, pasta působí velmi abrazivně! 
 Zbytky pasty následně odstranit pomocí měkké utěrky, přednostně použít utěrku 

z mikrovláken. Ošetřené lakové plochy nakonec ošetřit, např. přípravkem Liqui 
Moly – Univerzální politurou (obj. č. 1679). 

DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml plastová tuba Obj. č. 2320 D-GB-F-ARAB 
 200 ml plastová tuba Obj. č. 20887 JP 
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