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Pasta scierna OTTIMO ABRASIVE
Pasta ścierna OTTIMO ABRASIVE jest obecnie jedną z najbardziej agre-
sywnych formuł  na rynku. Dzięki współdziałaniu komponentów o różnej 
ziarnistości na bazie tlenku aluminium zakres stosowania produktu jest 
bardzo rozległy. Począwszy od zestarzałych powłok lakierniczych, aż do 
obróbki powłok lakierniczych, w tym posiadających wysoki połysk. Moż-
liwe jest zastosowanie tej pasty do polerowania lakierów konwencjonal-
nych oraz poliestrowych. Usuwanie smug po szlifowaniu z zastosowaniem 
uziarnienia P 1500 (w przypadku niektórych typów lakierów bezbarwnych 
i pozostałości lakierów możliwe jest nawet usuwanie smug szlifierskich 
z uziarnienia P 1200) stanowi główny obszar zastosowania pasty. Ziarnista 
frakcja pasty jest uzupełniona komponentem chemicznym. Dodatkowy 
komponent, zawierający w swoim składzie rozpuszczalnik, jest odpowie-
dzialny za nadtrawienie górnej warstwy powłoki lakierniczej. Pełna sku-
teczność, „agresywność” pasty została osiągnięta wskutek tworzenia się 
ciepła na powierzchni powłoki lakierniczej. W tym stanie pasta powoduje 
częściowe rozpuszczenie powierzchni powłoki lakieru bezbarwnego (ob-
szar szlifowany lub wadliwy), a jej ziarnisty składnik szybko usuwa częścio-
wo rozpuszczoną powłokę. 

Pasta polerska OTTIMO FINISH
Pasta polerska OTTIMO FINISH jest skutkiem prac innowacyjnych, służy 
do stosowania jako drugi etap po paście ściernej OTTIMO ABRASIVE. 
Udział frakcji ziarnistej został nieco zwiększony, aby zwiększyć zdolno-
ści ścierne produktu. Uziarnienie dostosowano do właściwości pasty, 
dzięki którym uzyskuje się wysoki połysk polerowanych powierzch-
ni. Zwiększono udział substancji dodatkowych, aby zapewnić znaną 
użytkownikom właściwość pasty: łatwe usuwanie jej z polerowanej 
powierzchni. Zaletą pasty jest doskonałe rozdrabnianie się proszku, 
dzięki czemu pasta nie pozostawia zadrapań. Ponieważ pasta poler-
ska  OTTIMO FINISH nie jest woskiem, lecz rzeczywistą pastą ścierną, 
doskonały rezultat ostateczny nie jest spowodowany nałożeniem po-
włoki lub wypełnieniem porów, jak to dzieje się podczas stosowania 
silikonów lub wosków. Pasta koryguje rezultaty wcześniej wykonanych 
czynności polerskich dając powierzchnię bez hologramów i śladów po 
polerowaniu – taką, jaka powinna być, charakteryzując się głębokim 
połyskiem. 
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Obszary zastosowania past polerskich OTTIMO

Pasta ścierna OTTIMO ABRASIVE

Stosuje się ją przede wszystkim do szybkiej obróbki powierzchni lakierniczych. Pozwala na zmniejszenie czasu polero-
wania powierzchni szlifowanych oraz przygotowanie zwietrzałych powłok lakierniczych.
 
• Szlifowanie wstępne:   P 1500 lub drobniejsze
• Nasadka polerska:        futerko polerskie OTTIMO 
• Ilość obrotów:               1200 - 1500 obr./min.
• Ruch maszyny:              obrotowy

Pastę ścierną OTTIMO ABRASIVE stosuje się w małych ilościach, aby jej działanie było najskuteczniejsze. W przypadku 
zastosowania zbyt dużej ilości materiału futerko polerskie szybko się zakleja, co powoduje pryskanie po dłuższym czasie 
polerowania, a w przypadku większego nacisku pylenie. Futerko polerskie należy przed pierwszym użyciem zwilżyć nie-
co wodą, aby uniknąć opisanego już pryskania i pylenia lub aby zmniejszyć intensywność tych niekorzystnych zjawisk.  

Pasta ścierna  OTTIMO ABRASIVE pozostawia na polerowanych powierzchniach zamglenie oraz hologramy. Zjawiska te 
mogą być natychmiast wykryte podczas kontroli końcowej z zastosowaniem lampy testowej.         

Pasta polerska OTTIMO FINISH

Pasta polerska  OTTIMO FINISH jest doskonałą formułą pozwalającą na realizację ostatniego etapu polerowania. Wska-
zane jest zastosowanie urządzenia polerskiego poruszającego się ruchem obrotowym. Jest najlepszym przykładem pa-
sty polerskiej, która używana z urządzeniem o ruchu obrotowym nie powoduje hologramów. Produkty konkurencyjne 
wymagają w tym celu zastosowania mimośrodowej maszyny polerskiej lub pasty, która zakryje lub wypełni woskiem 
albo silikonem zadrapania powstałe w czasie szlifowania. Pastę polerską zaprojektowano w celu uniknięcia powstawa-
nia hologramów. Nawet świadoma, celowa próba wytworzenia hologramu z zastosowaniem tego materiału jest zasad-
niczo niemożliwa. W przypadku ciemnych barw powierzchni pastę tę stosuje się zawsze w drugim etapie polerowania. 
Działanie takie wyrównuje wszelkie zmiany powierzchni polerowanej spowodowane poprzednimi etapami prac.
Powierzchnia po polerowaniu daje wrażenie jednorodnej (jednolitość głębi połysku oraz barwy), podobnej do po-
wierzchni świeżo lakierowanej. Pastę OTTIMO FINISH stosujemy po wykonaniu pierwszego etapu polerowania, w celu 
uzyskania jednorodnego połysku.

• Szlifowanie wstępne:      nie jest wymagane (możliwe: P 3000 lub drobniejsze)
• Nasadka polerska :          gąbka polerska OTTIMO
• Ilość obrotów:                  około 1500 obr./min 
• Ruch maszyny:                 obrotowy
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Futerko polerskie OTTIMO

Futerko polerskie OTTIMO do prac polerskich jest naturalną skórą jagnięcą najwyższej jakości. Jest bardziej agresyw-
nym materiałem do polerowania niż gąbka. Stosuje się ją z reguły do pierwszego etapu polerowania, w celu uniknięcia 
zadrapań, wad głębi połysku oraz podrażnienia powłoki lakierniczej.

Zalety
• szybkie i dokładne usuwanie śladów po szlifowaniu
• bardzo miękka nasadka polerska
• łatwe czyszczenie
• podczas polerowania powierzchnia nie osiąga zbyt wysokich temperatur.
   
Wady
• możliwość powstawania mikrozadrapań oraz intensywne powstawanie hologramów
• konieczność ostrożnej pracy w obszarze krawędzi – łatwe przetarcie powłoki. 

Gąbka polerska OTTIMO

Płaska gąbka polerska OTTIMO wykonana jest z tworzywa sztucznego o otwartych komórkach. Struktura spienione-
go materiału pozwala na szybkie ochłodzenie nagrzewającej się powierzchni. Tym samym początkowa plastyczność 
materiału jest zachowana w stanie niezmienionym dłużej, niż w przypadku struktury zamkniętej. Plastyczność jest 
bardzo ważną cechą, ponieważ od niej zależy efektywność procesu polerowania w powiązaniu z właściwościami 
pasty polerskiej.

Ważne zasady

Zasada numer 1
Futerko polerskie OTTIMO jest bardziej agresywne niż gąbka polerska OTTIMO

Zasada numer 2
Gąbka polerska OTTIMO pozwala na uzyskanie bardziej homogenicznego

 efektu polerowania niż futerko polerskie


