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Oferujemy precyzyjnie dostosowane do potrzeb branży motoryzacyjnej i przemysłowej

PASTY POLERSKIE, MLECZKA, WOSKI I DODATKI
Pełna linia innowacyjnych materiałów polerskich – dla lakierni, warsztatów, zakładów przemysłowych oraz auto-detailingu!
Zaprojektowana do szybkiej aplikacji i natychmiastowych rezultatów. Do stosowania na każdym rodzaju powłoki lakierniczej.

Dopasowana do różnych potrzeb i zastosowań w systemach polerskich: jedno- (1-STEP) i dwukrokowym oraz do detailingu.

Materiały polerskie najwyższej jakości w optymalnych cenach!

Stosowanie: Powłoki lakiernicze w każdej kondycji. Lakiery samochodowe wszystkich typów (również VHS/UHS, odporne na zadrapania, 
ceramiczne i nanolakiery!). Lakiery dla przemysłu oraz żeglugi. Powierzchnie ze stali nierdzewnej, aluminium, chromu i tworzyw sztucznych.

Korzyści: Prawdziwy efekt polerski i głęboki połysk. Bez silikonów i wypełniaczy, bez kamuflażu (test: aktywna piana), bez hologramów! 
Skuteczne usuwanie zadrapań i uszkodzeń. Czasowe „zmiękczanie” powierzchni podczas polerowania dla jeszcze szybszych rezultatów. 
Wyjątkowa wydajność, niższe i efektywne zużycie materiałów. Brak pozostałości po polerowaniu. Łatwe nanoszenie i rozprowadzanie na 
powierzchni we wszystkich płaszczyznach, bez zacieków. Zredukowane pylenie podczas polerowania maszynowego. Znakomite właściwości 
smarujące dla ochrony przed przegrzewaniem lakierów. Dodatkowe składniki zapewniające długotrwałą ochronę i konserwację.

Innowacje: Materiały na bazie surowców ekologicznych oraz wody – dodatkowo odporne na zamarzanie – nowość! F❄R (Frost Resistant) 
nawet do -40 °C (badanie: 200 h – bez utraty jakości i właściwości). Zaawansowane receptury z wykorzystaniem najnowszej generacji 
środków ściernych! Wszystkie parametry precyzyjnie dostosowane do faktycznych wymagań branży motoryzacyjnej i przemysłowej. 

Pasty polerskie jednokrokowe: 1-STEP 1-STEP (72)(72)

Pasta polerska EURO-LAK™

7299 HIGH CUT
Wysokotnąca pasta jednokrokowa. Szybko przywraca połysk,
oryginalny kolor i strukturę. Bardzo łatwo usuwa głębokie

zadrapania z mocno sfatygowanych i twardych lakierów.
Szybko zbiera zmatowienie po papierze ściernym P2000.

Cięcie 🗲 9/10  –  Połysk ⛭ 8/10  –  Tempo 🕑 9/10

Pasta polerska EURO-LAK™

7287 FAST CUT
Szybka wysokotnąca pasta jednokrokowa do błyskawicznego 
nadawania lśniącego połysku na nowych lakierach jak i mocno 

sfatygowanych, utlenionych. Wydajnie usuwa nawet głębokie 
zadrapania i zmatowienie po papierze ściernym P1500-P2000.

Cięcie 🗲 7/10  –  Połysk ⛭ 8/10  –  Tempo 🕑 9/10

Pasta polerska EURO-LAK™

7285 UNI CUT
Uniwersalna i ekonomiczna pasta jednokrokowa do korekty 
błędów lakierniczych oraz defektów na świeżych lakierach. 

Wydajnie usuwa zadrapania różnych grubości i zmatowienia 
po wielu gradacjach papierów ściernych P1500, P2000, P2500.

Cięcie 🗲 6/10  –  Połysk ⛭ 8/10  –  Tempo 🕑 8/10

Pasta polerska EURO-LAK™

7283 FAST GLOSS
Szybka pasta jednokrokowa do równomiernego wygładzenia 
polerowanej powierzchni na lustrzany połysk. Na lakiery mało 

sfatygowane i nowe. Usuwa średnie i drobne zarysowania,
łatwo usuwa zmatowienie po papierze ściernym P2000-P2500.

Cięcie 🗲 5/10  –  Połysk ⛭ 9/10  –  Tempo 🕑 8/10

❄

Pasta polerska EURO-LAK™

7298 ULTRA CUT
Najlepsza pasta jednokrokowa w linii. Błyskawicznie nadaje 
głęboki połysk, bez hologramów. Zawiera najnowocześniejsze 

ścierniwa dla ultra-mocnego cięcia na wszystkich typach 
lakierów, również odpornych na zarysowania i ceramicznych.

Zbiera zmatowienie po papierach ściernych P2000-P3000.
Cięcie 🗲 8/10  –  Połysk ⛭ 9/10  –  Tempo 🕑 10/10

Wszystkie pasty jednokrokowe są dostępne również 
w wersji FR❄20 - odpornej na zamarzanie do -20 °C!
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Pasty polerskie dwukrokowe, wysokotnące: POLISH POLISH (73)(73)

Pasta polerska EURO-LAK™

7399 HIGH CUT
Wysokotnąca pasta dwukrokowa do profesjonalnych
prac polerskich. Bardzo łatwo i skutecznie usuwa głębokie

zadrapania z mocno sfatygowanych i twardych lakierów.
Szybko zbiera zmatowienie po papierze ściernym P1500.

Cięcie  🗲 10/10  –  Połysk ⛭ 8/10  –  Tempo 🕑 8/10

Pasta polerska EURO-LAK™

7398 ULTRA CUT
Najlepsza w linii profesjonalna pasta dwukrokowa. Zapewnia 
ultra-mocne cięcie i błyskawiczną pracę na wszystkich typach 

lakierów, również odpornych na zarysowania i ceramicznych. 
Zawiera najnowocześniejsze ścierniwa dla natychmiastowego 

efektu. Zbiera zmatowienie po papierze ściernym P2000.
Cięcie 🗲 9/10  –  Połysk ⛭ 9/10  –  Tempo 🕑 9/10

Pasta polerska EURO-LAK™

7389 HIGH GRIND
Najsilniejsza pasta wysokotnąca w linii. Gruboziarnista pasta 
wstępna do łatwego usuwania nawet bardzo głębokich 

zadrapań lub wieloletniej oksydacji lakieru. Umiarkowa. połysk.
Łatwo usuwa zmatowienie po papierach ściernych od P1000.

Cięcie 🗲 10/10  –  Połysk ⛭ 7/10  –  Tempo 🕑 7/10

❄ Wszystkie pasty wysokotnące są dostępne również 
w wersji FR❄40 - odpornej na zamarzanie do -40 °C!

Pasty polerskie na wysoki połysk: FINISH FINISH (74)(74)

Pasta polerska EURO-LAK™

7495 HIGH GLOSS
Szybka pasta średnioziarnista do równomiernego wygładzenia 
polerowanej powierzchni na lustrzany połysk. Na lakiery mało 

sfatygowane i nowe. Usuwa średnie i drobne zarysowania, 
łatwo usuwa zmatowienie po papierze ściernym P2000-P3000.

Cięcie 🗲 5/10  –  Połysk ⛭ 9/10  –  Tempo 🕑 8/10

Pasta polerska EURO-LAK™

7492 ULTRA GLOSS
Najlepsza w linii drobnoziarnista pasta wykończeniowa. Błys-
kawicznie nadaje głęboki połysk, bez hologramów i refleksów.

Wydajnie usuwa pozostałości poprzednich kroków. Odświeża
mało sfatygowane lakiery różnych typów, również ceramiczne.

Cięcie 🗲 6/10  –  Połysk ⛭ 10/10  –  Tempo 🕑 9/10

Materiały nabłyszczające i konserwujące: GLAZE GLAZE (75)(75)

Mleczko polerskie EURO-LAK™

7591 ULTRA GLAZE
Wydajne mleczko wykończeniowe do usuwania hologramów, 
pozostałości po polerowaniu i drobnych rys. Zapewnia szybkie 

i równomierne wykończenie. Nadaje głęboki połysk na nowych 
i starych lakierach, szczególnie czarnych i ciemnych kolorach.

Cięcie 🗲 6/10  –  Połysk ⛭ 10/10  –  Tempo 🕑 10/10

Wosk błyskawiczny EURO-LAK™

7549 QUICK WAX
Najtwardszy wosk naturalny – carnauba! do błyskawicznej 
aplikacji. Nadaje lustrzany połysk. Przywraca oryginalny kolor. 

Nie pozostawia osadu ani hologramów. Regeneruje, posiada 
delikatne właściwości ścierne. Zapewnia długotrwałą ochronę.

Cięcie 🗲 4/10  –  Połysk ⛭ 10/10  –  Tempo 🕑 10/10

Materiały uzupełniające i dodatki:

Fluid inspekcyjny EURO-LAK™

76xx DETECTOR
Wielofunkcyjny fluid do prac polerskich. Bardzo wydajny! 
Ułatwia inspekcję wizualną i ocenę rzeczywistego efektu, 

szybko wykrywa niedopolerowane miejsca. Doskonale czyści, 
odtłuszcza, usuwa pozostałości po polerowaniu i potęguje 

uzyskany połysk. Wzmacnia właściwości hydrofobowe 
wypolerowanej powierzchni. Bardzo łatwy i szybki w użyciu.

 

Środki polerskie EURO-LAK™

PASTOGEL™ 77xx All Metal Polish
4 w 1 – Czyści – Poleruje – Odnawia – Ochrania 
Unikalne i wielofunkcyjne środki do metali, tworzyw, 

szkła itp. Doskonale czyszczą powierzchnię, usuwają 
rdzę i oksydację. Wydajnie polerują zadrapania i ryski.

Błyskawicznie przywracają oryginalny kolor i strukturę.
Zapewniają długotrwałą hydrofobową warstwę ochronną.

Porządek numeracji 72XY – 1-STEP (Pasty polerskie jednokrokowe) X (trzecia cyfra) Y (czwarta cyfra)

Materiałów Polerskich 73XY – POLISH (Pasty polerskie dwukrokowe, wysokotnące) twardość ścierniwa rozmiar ścierniwa

EURO-LAK™ 74XY – FINISH (Pasty polerskie na wysoki połysk) 0 – delikatne 0 – drobne ziarno

75XY – GLAZE (Materiały nabłyszczające i konserwujące) 9 – agresywne 9 – grube ziarno
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