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• Ανακινήστε καλά την συσκευασία πριν 
απο την χρήση.

• Κάθε αλοιφή συνιστάται να χρησιμοποιείται 
με τα δικά της σφουγγάρια.

• Τα σφουγγάρια θα πρέπει να είναι πάντα καθαρά.
• Όλα τα σφουγγάρια καθαρίζουν εύκολα με νερό.
• Η επιφάνεια που πρόκειται να γυαλίσουμε 

θα πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνη.
• Μη γυαλίζετε υπό τις ακτίνες του ήλιου, αλλά 

σε εσωτερικούς χώρους ή υπό σκιά.

!
Προετοιμασία
Μετά την ολοκλήρωση της βαφής επιδιορθώστε τις ατέλειες  
(όπως μπιμπίκια, σκόνες, βρασίματα, τρέξιμο, 
πορτοκάλι, σαγρέ κλπ) τρίβοντας με γυαλόχαρτα από  
P1500 έως P3000, νερού ή ξηράς τριβής.

Εφαρμογή με Αλοιφαδόρο:
Αρχικά καθαρίστε την επιφάνεια καλά και μετά εφαρμόστε  
μια μικρή ποσότητα της αλοιφής στο σφουγγάρι
(ή απευθείας στην επιφάνεια). 
Τοποθετήστε τον αλοιφαδόρο πάνω στην επιφάνεια ώστε το 
σφουγγάρι να έχει μια ελαφριά κλίση. 
Εκκινήστε τον αλοιφαδόρο με χαμηλές στροφές, ειδικά  
στο πρώτο στάδιο με την αλοιφή 805 έως 1500 στροφές. 
Σημαντική παράμετρος για το ιδανικό αποτέλεσμα θεωρείται  
η αυξομείωση των στροφών του αλοιφαδόρου ανάλογα 
με την ανάγκη της επισκευής. Μπορούμε να έχουμε σαν γενικό 
κανόνα να μην ξεπερνάμε ποτέ τις 2000 στροφές. 
Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία χρησιμοποιήστε ένα καθαρό 
μαλακό πανί μικροϊνών για να αφαιρέσετε κάθε ίχνος.

Εφαρμογή με το Χέρι: 
Αρχικά καθαρίστε την επιφάνεια καλά και μετά εφαρμόστε  
μια μικρή ποσότητα της αλοιφής σε ένα καθαρό 
μαλακό πανί μικροϊνών (ή απευθείας στην επιφάνεια). 
Τρίψτε με το πανί επιμένοντας στο σημείο που θέλετε να 
επιδιορθώσετε. 
Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία χρησιμοποιήστε ένα  
καθαρό μαλακό πανί μικροϊνών για να αφαιρέσετε κάθε ίχνος.
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Auto Refinishing Products

HB BODY Α.Β.Ε.Ε.
Tηλ.  2310 790000
Fax   2310 790015
e-mail: domsales@hbbody.com

www.hbbody.com

Το ολοκληρωμένο 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
της HB BODY εγγυάται :
• Γρήγορο και αποτελεσματικό φινίρισμα  

με βαθιά και  έντονη γυαλάδα. 
• Αφαίρεση των κυκλικών γραμμών  

και δημιουργία ασπίδας προστασίας και  
απώθησης του νερού. 

Εφαρμόζεται:
• Σε παλαιές και νέες βαφές αυτοκινήτων  

είτε με αλοιφαδόρο είτε με το χέρι. 
Ενδείκνυται:
• Για μερικές ή ολικές επιδιορθώσεις και  

πλαισιώνεται με τα αντίστοιχα σφουγγάρια  
της HB BODY για τέλειο αποτέλεσμα.

Oλοκληρωμένο
Σύστημα
Γυαλίσματος
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Follow us:



Η αλοιφή 805 Super Cut χρησιμοποιείται για γρήγορη 
αφαίρεση γραμμών τριψίματος από Ρ1500, αφαίρεση 
σημαδιών και φθορά χρήσης. Είναι κατάλληλη για 
κάθε είδους επισκευή και διόρθωση ατελειών σε 
εργοστασιακό ή επαναβαμμένο φινίρισμα. Ιδανική 
για απομάκρυνση σκουπιδιών και ατελειών βαφής 
(ελαττωμάτων). Για την εφαρμογή αυτή ενδείκνυται 
η χρήση του λευκού σφουγγαριού γυαλίσματος της 
HB BODY. Η 805 Super Cut είναι μια αλοιφή που δεν 
αφήνει υπολείμματα και προσφέρει ιδανικό χρόνο 

επεξεργασίας. Σε περίπτωση υπολειμμάτων μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με 
την χρήση ενός καθαρού πανιού. 

1805 super cut
Κόψιμο γραμμών

Για υψηλή απόδοση γυαλάδας με βάθος και 
γρήγορη αφαίρεση των γραμμών τριψίματος από 
P2500 χρησιμοποιούμε ως δεύτερο βήμα την 
αλοιφή 806 Power Polish. Είναι κατάλληλη για 
κάθε είδους επισκευή και διόρθωση ατελειών σε 
εργοστασιακό ή επαναβαμμένο φινίρισμα. Για την 
εφαρμογή αυτή ενδείκνυται η χρήση του κίτρινου 
σφουγγαριού γυαλίσματος της HB BODY. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως πρώτο στάδιο εάν η 
ζημιά είναι μικρή και έχουμε ξεκινήσει το τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο P2500. Η αλοιφή 806 power polish δεν 

αφήνει υπολείμματα και προσφέρει ιδανικό χρόνο επεξεργασίας. Σε περίπτωση 
υπολειμμάτων μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με την χρήση ενός καθαρού 
πανιού.

2806 power polish
Υψηλό γυάλισμα

Για τελειότερο αποτέλεσμα προτείνεται η συνέχεια 
με χρήση της αλοιφής 807 Seal Polish. Στο στάδιο 
αυτό επιτυγχάνουμε καλύτερο αποτέλεσμα με 
βαθύτερη γυαλάδα. Η αλοιφή 807 Seal Polish 
έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί γρήγορα και 
αποτελεσματικά τις κυκλικές γραμμές και τα 
ολογράμματα που μπορεί να δημιουργήθηκαν 
κατα την διαδικασία γυαλίσματος. Βασικό 
χαρακτηριστικό της αποτελεί η δημιουργία ενός 
προστατευτικού φίλμ αδιαβροχοποίησης. Για την 

εφαρμογή της μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κίτρινο σφουγγάρι ή την 
βάφλα γυαλίσματος. Σε περίπτωση υπολειμμάτων
μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με την χρήση ενός καθαρού πανιού. 

3807 seal polish
Τελικό γυάλισμα - Προστασία
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