
     

  

Revitalish Cut wax  
RENOVAČNÍ ABRAZIVNÍ POLYMEROVÝ      

HYDROFOBNÍ NANO VOSK  

RENOVUJE, OBNOVUJE A CHRÁNÍ                  

GELCOAT, BARVENÉ A LAKOVANÉ                     

POVRCHY 

ODSTRAŇUJE OXIDACI,                                  

JEMNÉ ŠKRÁBANCE DO HLOUBKY  
IG 449 je základní jemně abrazivní nano ochrana a je vyrobena na bázi 

fluorových nanopolymerů. Určená pro renovaci velmi starých a zašlých  

gelcoat, barev a laků od oxidace. Obnovuje jejich povrch, odstraňuje 

lehké škrábance, obnovuje a rozjasňuje barvy (s IMPAGUARD 448 

efekt zrcadla) a zároveň je chrání (po aplikaci IMPAGUARD 447 - 448). 

V jediném úkonu  hluboce   čistí, odstraňuje stopy oxidace,  obnovuje 

vybledlé barvy a připravuje podklad pro následnou finální ochranu               

IMPAGUARD 448. Na povrchu se vytvoří ultratenká, neviditelná,        

extrémně kluzká, pružná, dlouhotrvající hydrofobní vrstva s ochranou 

proti následnému  znečištění, otiskům rukou, usazování   minerálních,    

solných a  vápenatých povlaků, oxidaci, a také proti mikro poškrábání 

a  nárazům. Je velmi odolný proti chemickým čisticím prostředkům.  

 

  

IG 449 
 

 Vynikající ošetření s ochranou IMPAGUARD 448 

 Vynikající ochrana proti UV záření a oxidaci 

 Vysoký lesk a hedvábný povrch 

 Prevence proti špíně a znečištění 

 Výrazně prodlužuje čistotu povrchu 

 Díky re trakci vody usnadňuje následné čištění 

 Jednoduchá a snadná aplikace 
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I přes jemnou abrazi svým hydrofobním NANOPOLYMEROVÝM efektem 

chrání ošetřený povrch od vody, UVa a UVb záření, usazování minerálů a 

soli, špíny a znečištění. Díky povrchové energii a antistatickému účinku 

výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpeč-

ných chemikálií.  IG 449 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou 

ochranu na plochách jako jsou karoserie aut, vlaků, autobusů, tramvají, 

boky lodí, paluby, konstrukce, ochranné díly, strojní zařízení a opláštění,  

skeletové díly, průmyslové díly, speciální vybavení, atd. Použitelný na 

všech barvách, lacích nebo vícestupňových laků, gelcoat, s textilním či 

skelným vláknem nebo s pěnovým podkladem, kde jemně obrousí starý 

z oxidovaný povrch. 

Produkt 
Počet     
vrstev 

Doba         
polymerizace 

Báze Vzhled Ochrana a separace proti 

IG 449 
1, poté 
IG 448 

Do 25 
min 

Solvent Gel 
Vodě, nečistotám, špíně, 
minerálním usazeninám 

 

  Aplikace 

 Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a  suchých površích, které 

nejsou horké, nebo na slunci. Minimální teplota pro aplikace je 10°C.  

 Velmi znečištěné povrchy (i od stop gum) nejdříve očistěte produktem                       

IMPAGUARD 230, po čištění opláchněte čistou vodou a nechejte uschnout 

 Znečištěné povrchy (i od stop paliv a spalin) nejdříve očistěte  produktem                

IMPAGUARD 250, po čištění opláchněte čistou vodou a nechejte uschnout 

 Pokud je povrch stále po očištění s hrbolkami je potřeba vyčistit čistící gumou 

(Clay-Clayování) a následně umýt IG 402/404 

 Ruční aplikace: houbičkou (mikrovlákno).  

Rozetřete krouživými pohyby rovnoměrně na povrchu do „mastného povlaku“ a jemně       

vybrousíme z oxidovaný povrch a škrábance. Nechte lehce zaschnout (při 20°C cca 10min), 

poté vyleštěte do sucha s požadovaným efektem povrchu 

 Strojní aplikace: leštičkou s molitanovým brusným kotoučem (nejtvrdší)  

Naneste na brusný kotouč pastu, vyznačte si na karoserii místo o velikosti 30x30 cm. Při 

nízkých otáčkách rozetřete pastu po povrchu. Následně zvyšte otáčky na leštičce. Bruste 

třikrát vodorovně a třikrát svisle. Nikdy nepřejíždějte stejné místo hned za sebou. Následně 

nechte uschnout (10-15min) a pěnovým leštícím nebo „beránčím“ kotoučem doleštěte do 

vysokého lesku. Prach odstraňte mikrovláknovou utěrkou.   

 Následně aplikujte IMPAGUARD 448 krouživými pohyby (nebo místo krouživých pohybů 

aplikovat do kříže a to zprava do leva a následně kolmo. Aplikujte přes sebe tak, aby 

byla jistota, že není vynechané žádné místo) na povrchu do „mastného povlaku“ a         

nechte zaschnout, poté důkladně leštičkou vyleštěte do efektu „hlubokého zrcadla“ “ 

(nebo mikrovláknovou utěrkou krouživými  pohyby).  

 Následné čištění provádějte pouze ochranným čističem IMPAGUARD 402/404 Wash‘n 

Wax Cleaner, který prodlužuje životnost ochrany. 

 Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na 

slučitelnost povrchové úpravy 
 

Balení: 30L, 6x30L  

http://www.impaguard.cz/

