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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 16.05.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 12/12/01/2018. 

LEŠTĚNKA NA METALÍZU 
Metallic-Hochglanz 

POPIS Čistí, ošetřuje a chrání metalické autolaky před povětrnostními vlivy. Pro zářící 
lesk. S dlouhodobou ochranou proti povětrnostním vlivům. Po dlouhou dobu od-
puzuje dešťovou vodu, zamezuje usazování nečistot a zvyšuje odolnost laku vůči 
povětrnostním vlivům. Drobné voskové částice se usazují v jemných mikroškrá-
bancích, vyplňují je a vytvářejí tím dokonalý povrch laku. Leštěnka je vhodná pro 
lešticí přístroje. 

VLASTNOSTI - vysoce zářivý lesk 
 - super lehké rozleštění 
 - chrání před agresivními vlivy životního prostředí 
 - vynikající dlouhodobá ochrana 

- vhodná pro lešticí přístroje 

TECHNICKÁ DATA Báze : vosky, polymery, lešticí mikro pigmenty 
 Barva / vzhled : zelená 
 Forma : kapalina 
 Zápach / vůně : charakteristický 

Hustota : 0,98 g/cm³ 
 Hodnota pH : 6,83 
 Bod vzplanutí : > 65 °C 
 Viskozita při +40 °C : > 7 mm2/s 

OBLAST POUŽITÍ Speciálně pro metalické laky, od nových až po zmatované. Na lehce zvětralých 
a zmatovaných lacích snadno dosáhne původní lesku. Hodí se pro aplikaci lešti-
cími přístroji. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Lahev 
s leštěnkou před použitím řádně protřepat. Leštěnku nanést na měkký hadřík, leš-
ticí utěrku nebo houbu a krouživými pohyby s lehkým tlakem tence a rovnoměrně 
rozetřít na ošetřované plochy. Aplikovat vždy pouze na část z celé plochy. Nane-
senou leštěnku nechat zaschnout do doby, až se vytvoří matný povlak. Tento po-
vlak rozleštit čistou a suchou lešticí utěrkou. Nepoužívat v přímé blízkosti tepel-
ného zdroje nebo na zahřátých plochách. Pravidelné používání leštěnky umožňuje 
dosažení optimální péče o lak. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1424 D-GB-I-E-P 
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