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TECHNICKÝ LIST 
POL 10 – Finixa One Step lešticí pasta 
 
 
Popis výrobku 
 
Lešticí pasta je sloučenina na vodní bázi se zrnem z nanotechnologie pro rychlé odstranění vad na 
nových i původních lacích. Pasta neobsahuje žádná rozpouštědla, nevysychá, snadno se odstraňují 
její zbytky z karoserie, gumových nebo plastových dílů, nezanechává bílé mapy. Zbytky pasty z 
karoserie i z oděvů, utěrek a lešticích kotoučů snadno odstraníte čistou vodou.  
 
 
Použití 
 
Zrno je nanotechnologické, to znamená, že z počátku použití má vysoký brusný 
výkon a čím déle je prováděno leštění, zrno se rozbíjí na více jemnějších částí. 
Lešticí pasta se tak během použití mění od vysokého brusného výkonu přes 
jemné broušení až po leštění, proto ji označujeme „vše v jednom“. 
U nanotechnologií musíme respektovat některé způsoby použití: protože 
začínáme s hrubou strukturou pasty a končíme s ultra jemnou, je nutné při 
leštění velkých ploch nanést výrobek rovnoměrně na celou plochu. Jakmile 
začnete s leštěním, leštěte celou plochu stejnoměrně tak, že nepracujete s 
leštičkou pouze na jednom místě.  
Pracujte s malým tlakem na povrch a při velmi nízkých otáčkách. Nikdy netlačte 
na leštičku, nechte výrobek samostaně pracovat tak, aby se lakovaný povrch 
nezahříval. 
Pokud leštěním nebylo dosaženo požadovaného výsledku, začněte znovu od 
začátku. To znamená, že nanesete další lešticí pastu na povrch a zopakujete 
leštění. Uvědomte si ale, že znovu začínáte s nejhrubším zrnem pasty. 
Pokud po leštění velké plochy jsou viditelné malé vady, opakujte leštění pouze na 
těchto místech, neleštěte znovu celou plochu. 
Pasta je na vodní bázi a tím i velmi snadno omyvatelná ze všech typů povrchů, 
proto si uvědomte, že povrch, lešticí podložky a utěrky musí být suché, jinak 
výrobek nebude fungovat. 
 
 
Skladování 
 
Výrobek skladujte v teplotách 15 – 25 °C, zamezte velkým výkyvům teplot. Výrobek musí být 
chráněn před mrazem a přímým světlem. 
Skladovatelnost výrobku je 24 měsíců v původním obalu. 
 
Balení 
 
Plastová láhev 1 litr. 
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