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GB  Directions for use: Designed for quick and easy sealing. Leaves a protective high gloss finish. Spray the 
wax on to the surface. Use the micro fibre cloth when hand polishing. If machine polishing, use the Mirka 
black soft foam pad. Safety Data Sheet available on request. Product information: Silicone and solvent free. 
First Aid: In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.

  S  För snabb och enkel försegling. Ger en strålande glans. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran.

FIN  Nopea ja helppolevitteinen. Antaa loistavan pintakiillon. Käyttöturvallisuustiedote saatavana pyynnöstä.

  D  Schnell und einfach zum auftragen. Erzielt ein Hochglanz. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für beruf-
smäßige Verwender erhältlich.

  F  Colmatage rapide et simple. Pour une brillance étincelante. Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande pour les professionnels.

   I  Rapido e facile da applicare. Lascia un’elevata brillantezza finale. La Scheda Tecnica di Sicurezza del 
prodotto è disponibile su richiesta.

  E  Cobertura y protección rápida y fácil. Deja un alto brillo. Hoja de datos de seguridad por pedido.

Directions for use

Wipe off excess 
compound with a 
Microfiber cloth

Best operating 
temperature

Polarshine®
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Utbildning Lyktrenovering

Hagmans Academy erbjuder er verkstad en komplett kurs i renovering 
av strålkastare.

Kursens mål
Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
- Återställa UV-skydd på lyktglas med SprayMax-metoden
- Lära sig processen för reparation av polycarbonat-strålkastare
- Känna till lagar och regler rörande härdplastarbete

Innehåll
Teori:
- Reparationsmetod av lyktor
- Kunskap om UV-skydd och 2K klarlack
- Verktyg och utrustning
- Regler för personer som ska arbeta med härdplast. Utfärdande av intyg enligt 
måleribranschens överenskommelse om arbete med härdplastprodukter efter godkänt prov.

Praktik:
- Slipteknik för huvudlyktor i polycarbonat
- Återställa UV-skydd

Kursens längd
En dag

Övrigt
Ta med personliga arbetskläder och skor till kursen. Övrig skyddsutrustning 
tillhandahålls av Hagmans.


