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Karta technických údajov 

 

Názov 

 

     Radex
®
 Jednokroková leštiaca pasta 

 

Popis 

 

     Jednokroková leštiaca pasta Radex
® 

je navrhnutá špeciálne pre náterové dokončovacie práce na povrchoch odolných 
voči poškriabaniu, vrátane náterov vytvrdnutých UV žiarením. Výrobok sa odporúča používať na rýchle odstránenie škvŕn 
na opravené alebo staré povrchové nátery. Je tiež vhodný na odstránenie hlbokých rýh a úpravu silne zvetraných lakov. 
Pre dosiahnutie optimálneho povrchu bez mikro škrabancov sa rýchlo pôsobiaca jednokroková pasta Radex za žiadnych 
okolností nesmie miešať s ostatnými leštiacimi prípravkami alebo rozpúšťadlami. V opačnom prípade budú neplatné všetky 
záruky.  

 

 

Dostupné formy a veľkosti 

 

Fľaša z umelej hmoty. 

Veľkosť, litre: 1 

Počet fliaš v škatuli: 6 

 

Odporúčania na použitie 

 

Jednokroková leštiaca pasta Radex® sa môže používať so všetkými leštiacimi podložkami RADEX. Pre dosiahnutie 
najlepšieho výsledku odporúčame používať bielu leštiacu podložku RDE 01 alebo leštiacu podložku RADEX z ovčej vlny. 
Odporúčaná rýchlosť leštenia 1200 – 1500 ot./min. 

 

Fyzikálne vlastnosti 

 

Materiál: Tekutá pasta 

Hustota, kg/l:  1,40 

Viskozita, Pa.s.:  6 - 11 

Farba:  biela 

Hodnota pH:  6 – 9 

 

Výhody 

 

• Tvorba prachu spôsobená leštiacimi minerálmi je počas leštenia obmedzená.  
• Zvyšky po leštení sa dajú ľahko odstrániť. 
• Neobsahuje silikón a je bezpečná pre všetky použitia v natieračskej dielni. 

 

Skladovanie 

 

    Skladujte v čistom a dostatočne vetranom priestore, najlepšie pri tepote medzi 15°C až 30°C v pôvodnom balení. Ak sú 
tieto podmienky splnené, výrobok je možné skladovať 24 mesiacov od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom! 

 

Bezpečnostné pokyny 

 

Vdýchnutie: Zabezpečte prívod čertsvého vzduchu. V prípade symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.   
Kontakt s pokožkou: Pokožku po kontakte s výrobkom umyte mydlom a vodou. Ak podráždenie pokožky pretrváva, 
vyhľadajte lekársku pomoc. 



Zasiahnutie očí: V prípade zasiahnutia očí dôkladne vypláchnite oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku 
pomoc. 
Požitie: Vypláchnite ústa a vypite veľké množstvo vody. Zabezpečte lekársku pomoc. 

 

Obmedzenie zodpovednosti 

 

     Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté v dobrej viere, ale používateľ by sa mal ubezpečiť, že účinnosť výrobku je 
dostačujúca pre jeho použitie. Uvedené hodnoty sú priemerné a nesmú sa považovať za maximálne alebo minimálne 
hodnoty na špecifické účely. Nemôžeme niesť zodpovednosť za zlyhanie výrobku, ak nebolo vykonané jeho úplné 
testovanie. Zákazník musí rozhodnúť o vhodnosti pások s ohľadom na jeho vlastné použitia. 

 


