
 
 

Важливе повідомлення:   
Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших
емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно,
щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного
застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та
відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та
правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:
Menzerna Polishing Compounds GmbH &Co KG 

Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim 
Tel.: +49-7222-9157-0 
office@menzerna.com 
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Опис продукту
Menzerna Final Finish 3000 (FF 3000) — це універсальна полірувальна паста для всіх автомобільних прозорих 
лаків. FF 3000 видаляє сліди голорграм, полірування та гарантує ідеальний глибокий блиск.

 

Загальна інформація: Хімічна інформація:

Група товарів: Фінішне, Дрібне зерно Щільність:  1,0 kg/l 

Категорія: Стандарт В'язкість: 9-15 Pas 

Абразивність: 3   

Блиск:  9 Технічна інформація:

Застосування: Детейлінг / 
Фарбувальні майстерні

Максимальне стирання: Видалення голограми

Зберігання:  

Колір: 
Пакування:  

5 - 30°C, уникати морозу і
прямих сонячних променів

Білий 
250 ml: 22029.281.001 
1 L: 22029.261.001  

Інструменти
для полірування:
Рекомендована
швидкість
для твердої фарби: 
 
 

Рекоменація по тиску: 

М'який круг

Орбітальна:  
Вищий діапазон швидкості 
(можливе також ручне 
використання за допомогою 
ручного аплікатора або роторної 
полірувальної машини)

Низький тиск
 
 
Рекомендоване використання
1. Ретельно очистіть поверхню перед поліруванням.

2. Струсіть пляшку перед використанням і нанесіть наступну кількість продукту на 

полірувальний круг.

Рекомендація для площі 40 см x 40 см:

Подушечка діаметром 95 мм: 3-4 краплі розміром з горошину

Подушечка діаметром 150 мм: 5 крапель розміром з горошину

Подушечка діаметром 180 мм: 6-7 крапель розміром з горошину
3. Використовуйте Menzerna Soft Cut Foam Pad, щоб видалити дрібні подряпини, 
тіні, плями та голограми

4. Використовуйте орбітальну полірувальну машину та використовуйте метод перехресного покриття. 
Застосовуйте легкий рівномірний тиск під час полірування та працюйте на постійній високій швидкості машини.

5. Спочатку лак буде здаватися трохи молочним, і його слід наносити до тих пір, поки не стане видно

лише злегка прозору/масляну плівку
6. Після завершення полірування видаліть будь-які залишки тканиною з мікрофібри преміум-класу, не

натискаючи.
7. Дрібні подряпини, затінення, плями та голограми видалено. Ваша поверхня може похвалитися блискучим 
покриттям і тепер її можна покрити одним із наших продуктів Menzerna Protection.

 

 

Technical Datasheet 
 

Final Finish 3000 
- Класичний засіб для видалення голограм - 

Application video: 
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Програма полірування Menzerna
 
 
 

 1. Heavy Cut 2. Medium Cut 3. Finish 4. Protection 

Стандартні продукти HCC1000 MCP2500 FF3000 Power Lock Ultimate 

Альтернативні продукти HCC1100 MCP2400 SF3500 Liquid Carnauba 

  MCP2200 SFP3800 Sealing Wax 

Преміальні продукти SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE Power Protect Ultra 2in1 

  HCC400/ HCC400 GREEN LINE  

  One-Step Polish 3in1 

Преміальні круги Wool/ Heavy Cut Pad Medium Cut Foam Pad Soft Cut Foam Pad Wax Foam Pad 
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