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D-300 D/A MICROFIBER CORRECTION COMPOUND 
 

Meguiar´s DA MICROFIBER CORRECTION COMPOUND on unikaalsel Super-mikroabrasiivide tehnoloogial 
põhinev poleerimispasta, mis on mõeldud kriimustuste, happevihma jälgede, putuka-jälgede, 
hologrammide ja muude kergete või keskmiste pinnakahjustuste eemaldamiseks autode tehasevärviga 
pindadelt. See poleerpasta on välja töötatud kasutamiseks autoesinduste, automüügi-firmade ning 
pesulate poolt, kus on vaja saavutada piisavalt hea tulemus kiiresti ja riskivabalt. Mõeldud kasutamiseks 
ainult DA (Dual Action) poleerimismasinaga ja Meguiar´s DA Microfiber Cutting Disc mikrofiiber-
poleerimisketastega. Mittepritsiv, vähese tolmueraldusega poleerimisaine, mis ei vaja ümbritsevate 
pindade eelnevat katmist ega põhjalikku järelpuhastamist. Ei jäta kuivades valgeid plekke 
plastdetailidele.  REVOLUTSIOON AUTODE MÜÜGIKS ETTEVALMISTAMISEL! 

Toote #:  16 oz (0.473 L), tootenumber D30016 
32 z (0.946 L), tootenumber D30032    
1 Gallon (3.78L), tootenumber D30001 

    
Pakendid: 16 oz = 0.473 L, 32 oz = 0.946 L, US Gallon = 3.78 L 
 

Omadused:               -      Ei mingeid hologramme – GARANTEERITUD!  
- Super-mikroabrasiivide tehnoloogia tagab kiire defektide eemalduse ja 

kõrgläikega pinna ühe töövõttega 
- Minimaalne ettevalmistus ja järelpuhastus 
- Rikkalik, kontsentreeritud retsept tagab madala kulu auto kohta 

 

Ph:   8,2 – 8,8 
Ülevärvitav:  Ei ole ülevärvitav 
Töösegu:  Valmis kasutamiseks 

Kasutamine: Loksuta hästi läbi enne kasutamist (kasuta aplikaatorpudelit). Parima tulemuse 
saavutamiseks peab auto värvipind olema käega katsudes jahe. Ära tööta otse 
päikese käes!  
Oluline on enne kasutamist „kruntida“ poleerimispadi – kanna ainet otse padjale ja 
aja see kogu padja ulatuses laiali. Edaspidi võid lisada ainult veidi ainet, kui padi 
hakkab kuivaks jääma. Reguleeri Meguiars DA Polerimismasin kiirusele 4800 rpm. 
Töötle korraga ca. 0,5 X 0,5 m ala poleerides aeglaselt edenedes  pinda keskmise 
survega 2-3 kihis ja seejärel 2-3 kihis kerge survega. Puhasta pind lõplikult 
kasutades  Meguiar’s Supreme Shine X2010 mikrofiiberlappi. Lõpeta pinna töötlus 
kandes pinnale kaitsevaha D301 DA Finishing Wax.  

Nõuanded Profile: Puhasta patja piisavalt tihti, kasutades Meguiar’s Padjapuhastusharja (WPCB) või 
suruõhku. 

Seotud tooted: Meguiar’s DA Microfiber lõikepadi (DMC5) 
Meguiar´s DA alustald (W67DA) 
Meguiar´s Supreme Shine mikrokiudlapp (X2010) 

Ohtlikkus: Tervisele: 1,  Tuleohtlikkus: 1, Reaktiivsus: 0, Eriohud: Ei ole 
 

HOIATUS!  Toote kasutamisel tekkivad aurud võivad olla kahjulikud. Võib tekitada silmade, naha, nina ja kurgu 

ärritust ning põhjustada peavalu, pearinglemist ja allergilist nohu. Tahtlik Toote aurude  sissehingamine suures 

koguses võib olla kahjulik või äärmistel juhtudel surmav. 
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