
POLIRNI SET – NAVODILA 

VSEBINA  

 

Brusni disk        Volneni disk          Spužva         Pasta            UV tekočina      Zaščitni trak    Podloga ježek 

KOMPLET VSEBUJE 

2X brusni disk  P800 

2x brusni disk  P1200 

2x brusni disk  P2000 

1 x 85 g polirna pasta 

2 x 3.0 ml UV zaščitne tekočine 

1x zaščitni trak 

1 x volneni polirni disk 

1x bela polirna spužva 

1 x podloga ježek M10 navoj 

1 x adaptor 

1 x navodila 

 

OPIS 

- Primerno za poliranje žarometov, ki so postali »rumene« 

- Set izboljša kvaliteto luči 

- 3 enostavni koraki uporabe : brušenje, poliranje in zaščita 

- Enostavna navodila 

- Set ne vsebuje naprave za poliranje 

- Set je primeren za luči, smernik in zavorne luči 

- Set je primeren za poliranje 2 žarometov 

OPOZORILO 

Lahko povzroča razdražljivo kožo in razdražljivost oči. Shranjujte izven dosega otrok. 

 



 

 

 

NAVODILA  

PRIPRAVA – žaromete operite z vodo. Zaščitite robove okoli žarometov, da ne pride do poškodb 

pločevine okoli žarometov 

1. Brušenje – zmočite disk za brušenje. Brusite z vsemi tremi različni 

brusnimi diski, tako dolgo da povsem odstranite motnost ali 

porumenelost z žarometov. Brusite prvo z grobim P800 pa vse do finega 

P2000. V kolikor ne boste sledili navodilom postopek ne bo uspel.  

2. Poliranje – Uporabite polirno spužvo. Na katero nanesete polirno pasto. 

Polirajte tako dolgo da bodo žarometi spolirani do prvotnega 

originalnega sijaja. Za lepši končni rezultat uporabite polirno mašino. 

3. Zaščita – sčistite žaromete, ki morajo biti povsem suhi preden 

nadaljujete z postopkom. ZELO pomembno je, da žarometi niso 

izpostavljeni sončnim žarkom. Z belo polirno spužvo, ki je v paketu 

enakomerno nanesite uv zaščitno tekočino na žaromete. Pustite da se 

tekočina posuši – vsaj 15 min. Nato pustite žaromete na direktnem 

soncu za 2 uri.  

Po 3 koraku poskrbite da žarometi ostanejo suhi in da ne bodo izpostavljeni 

vlagi. Žarometov ne perite naslednjih 24 ur 

 

 


