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TERMÉKEK ALKALMAZÁS

TEROSON WX 180
Carnauba viasz,
védőréteg

TEROSON ET 195
mikroszálas kendő

TEROSON WX 160
Finom polír, 
pl WX 150 után

TEROSON ET 192
sárga, középkemény szivacs

TEROSON WX 175
Extra finom polír, 
pl. WX 160 után

TEROSON ET 192
fekete, puha szivacs

TEROSON WX 178
Extra finom polír és 
hologram eltávolító

TEROSON ET 192
fekete, puha szivacs

TEROSON WX 189
Viasz polimer,
védőréteg 2 AZ 1-BEN!

TEROSON ET 192
fekete, puha szivacs

TEROSON ET 195
mikroszálas kendő

TEROSON ET 194
gyapjú korong

TEROSON WX 157
Nagy felületekhez, akár 
előcsiszolás nélkül 2 AZ 1-BEN!

TEROSON ET 191
fehér, kemény szivacs

TEROSON WX 150
Haszonjárművekhez, 
régi autókhoz

TEROSON ET 191
fehér, kemény szivacs

TEROSON WX 159
Kis felületekhez, 
Spot javításokhoz

TEROSON ET 191
fehér, kemény szivacs

3 AZ 1-BEN!

TEROSON ET 192
sárga, középkemény szivacs / friss fényezések esetén

1. lépés: durva 
polírozás

JELMAGYARÁZAT: 2. lépés: finom 
polírozás 

3. lépés: extra finom polírozás 
és hologrammentesítés

4. lépés: védelem
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TEROSON termékek a karosszériamunkák 
finiseléséhez
Polírozó termékek a gépjármű fényezések ápolásához, felújításához és javításához
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TEROSON polírozó termékek minden fényezett 
felület polírozására

Az új TEROSON polírozó termékcsalád bevezetésével a 
Henkel portfóliója a gépjárműjavítás és karbantartás egy 
újabb területére kínál megoldást. Termékeinket kifeje- 
zetten a gépjárműjavítási területen dolgozó szakembe- 
rek számára fejlesztettük ki. Használatukkal tökéletesen 
karbantartható, felújítható és helyreállítható a járművek 
fényezése, és úgy ragyog, mint új korában. Egyszerű alkalmazás a lépésről lépésre vezető színkódnak 

köszönhetően – egy polírozási lépés, egy kupak szín.

Hozzáadott érték a felhasználó specifikus 
termékeknek köszönhetően (különböző 
termékek különféle igényekhez).

Megfelelő termék kiválasztása elsőre,
köszönhetően a lépésről lépésre vezető 
színkódnak.

Akár 30% időmegtakarítás a 
hagyományos polírozási folyamatokhoz 
viszonyítva.

Biztonságosabb munkahelyi környezet,
köszönhetően a szilikonmentes termékek- 
nek, az alacsony porkibocsátásnak és a 
VOC-mentes termékeknek.

A stabil szemcseméretű technológiával készült termékek, alkalmasak 
buszokhoz, teherautókhoz, valamint a régebbi személygépkocsikhoz.

A töredező szemcsemérettel készült termékek az egyre finomodó 
szemcséknek köszönhetően sokféle felhasználás során hatékonyan 
alkalmazhatóak.

Az agglomerátum-alapú technológiával készült termékünk egy 
különleges összetömörítésen alapul. Ez a szemcse típus a legújabb 
polírozási technológiát képviseli. Így világos színek esetében akár egy, 
sötét színek esetében mindössze két lépésben tökéletesen fényes 
felületet biztosít – jól alkalmazható minden fényezési 
rendszer esetében.

A felhasználók igényeinek teljesen megfelelő termékek:
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Hagyományos termékeink:
• Ideális régi és viharvert fényezések felújítására tömegközlekedési és haszongépjárművek esetében.
• A Teroson polírozó terméket a polírozó párnával alkalmazva tartós, fényes védőbevonat hozható létre három egyszerű lépésben.

A TEROSON WX 150 igen hatékony csiszolóanyag. A polírozási folyamat során a szemcsék nem esnek szét, így biztosítják a mély 
karcok eltüntetését.

Felhasználási területek
• Ideális megoldás öreg, viharvert fényezések felújítására. 
• Tömegközlekedési és haszongépjárművekhez.

Előnyök
•  Igen hatékony polírozó anyag öreg járművek fényezésének 

három egyszerű lépésben történő felújítására, fényes felület 
létrehozására.

• Tartós csillogás és hosszan tartó sima felület. 
• Alacsony porkibocsátás.
• Szilikonmentes.
• Nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket.

1. lépés: durva 
polírozás

2. lépés: 
finom polírozás

3. lépés: 
extra finom polírozás

4. lépés: védelem

P2000-es csiszolás 
nyomainak eltüntetése. 
Karcok, kopás és 
elhasználódás nyomainak 
eltüntetése

P3000-es csiszolás 
nyomainak eltüntetése

Polírozási nyomok és holo-
gramok eltüntetése

Nagyon fényes védő és 
tömítő bevonat
Nincs koptató hatás

TEROSON WX 150 
TEROSON ET 191

TEROSON WX 160 
TEROSON ET 192

TEROSON WX 175 
TEROSON ET 193

TEROSON WX 180 
TEROSON ET 193
TEROSON ET 195

2106131, 
1954182

2106134, 
1954181

2106135, 
1954180

796923, 
1954180,
2074449

1 l flakon,  
Ø 150 mm

1 l flakon,  
Ø 150 mm

1 l flakon,  
Ø 150 mm

1 l flakon,  
Ø 150 mm
40×40 cm

Polírozási folyamat Termék IDH szám kiszerelés Csiszolási 
fokozat

Fényesség

Hagyományos termékek, hagyományos feladatok
A Hagyományos termékek alkalmasak buszokhoz, teherautókhoz, 
valamint régebbi személygépkocsikhoz.

Finomodó szemcsés

Carnauba viasz, oldószeres

Finomodó szemcsés

Stabil szemcsés

7 3

5 5

2 9

10

+

+

+

+
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Ezek a termékek:
• Ideális megoldást jelentenek fényezések felújítására és utánfényezésére.
• A TEROSON polírozó terméket a polírozó párnával alkalmazva tartós, fényes védőbevonat hozható létre kettő egyszerű lépésben.

A TEROSON WX 157 a töredező szemcsemérettel történő csiszolási technológiát képviseli. A kezdetben viszonylag durva szemcséjű 
textúra a polírozási folyamat során folyamatosan töredezik és finomszemcséssé válik. Alacsony viszkozitásának köszönhetően 
alkalmas gyapjúpárnával történő alkalmazáshoz, ami különösen alkalmas előcsiszolás nélkül történő nagy felületek esetében 
fényezések felújításánál. 

Finomodó szemcse technológia előnyeinek kihasználásához kezdjünk alacsony (kb 900 1/min) fordulatszámon, a políranyag szét-
dolgozása után növeljük a fordulatszámot 1.500 1/min-ig 

Felhasználási területek
• Ideális megoldás öreg, viharvert fényezések felújítására. 
• Utánfényezésre.

Előnyök
• Öreg fényezések két egyszerű lépésben történő felújítása. 
• Hosszan tartó sima felület.
• Alacsony porkibocsátás.
• Szilikonmentes.
• Nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket.

1. és 2. lépés: durva és 
finom polírozás

3. lépés: 
hologrammentesítés

4. lépés: 
védelem

Teljes elemek esetében 
karcok, kopás és 
nyomainak eltüntetése.
Csiszolás 
nyomainak eltüntetése. 
P1500-tól gyapjúval és 
P2000-től kemény szivaccsal

Polírozási nyomok és holo-
gramok eltüntetése

Nagyon fényes védő és 
tömítő bevonat

TEROSON WX 157 
TEROSON ET 191
TEROSON ET 194
Gyapjúpárna

TEROSON WX 178 
TEROSON ET 193

TEROSON WX 189 
TEROSON ET 193 
TEROSON ET 195

2106132, 
1954182
1954179

2106136, 
1954180

2118814, 
1954180
2074449

1 kg flakon,  
Ø 150 mm
Ø 200 mm

1 l flakon,  
Ø 150 mm

1 l flakon,  
Ø 150 mm
40×40 cm

Polírozási folyamat Termék IDH szám kiszerelés Csiszolási 
fokozat

Fényesség

Prémium termékek nagy felületekhez
A töredező szemcsemérettel történő csiszolási technológiát képviselik és 
sokféle felhasználás során hatékonyak.

Finomodó szemcsés

Finomodó szemcsés

3 10

102

8 5

Finomodó szemcsés

+

+

+
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• Ideális megoldás fényezések felújítására és helyreállítására

• A TEROSON polírozó terméket a polírozó párnával alkalmazva tartós, fényes védőbevonat hozható létre 
világos színek esetében egy, sötét színek esetében két egyszerű lépésben.

A TEROSON WX 159 termék egy különleges összetömörítésen (agglomeráláson) alapuló legújabb polírozási technológiát képviseli. 
A kezdetben viszonylag durva szemcséjű textúra a csiszolási folyamat során folyamatosan lebomlik, és egy nagyon finom szemcse 
szerkezet jön létre. Ezzel a termékkel a durva és a finom polírozás egy lépésben megvalósítható.

Az agglomerátum szemcse technológia előnyeinek kihasználásához kezdjünk alacsony, kb.900 1/min fordulatszámon, a políranyag 
szétdolgozása után növeljük a fordulatszámot 1.500 1/min-ig. 
Egy lépésben max. 0,5 m2-es területen dolgozzunk 
Friss fényezés esetében javasolt a sárga, közepesen kemény polírozó szivacs használata

Felhasználási területek
• Ideális megoldási régi és újabb fényezések felújítására.
•  Különösen ajánlott fekete és sötét színek estében, melyek a 

polírozás során hologrammentesítést igényelnek.
• Fényezett felületek javítása.
• Színek helyreállítása.
• Karosszériaelemek felújítása.

Előnyök
• Öreg fényezések két egyszerű lépésben történő felújítása. 
• Hosszan tartó sima felület.
• Szilikonmentes.
• Nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket.

1. és 2. lépés: durva és 
finom polírozás
és világos színeknél egyben 
3. lépés is

3. lépés: 
hologrammentesítés

4. lépés: 
védelem

Karcok, kopás 
nyomainak eltüntetése.
P1500 csiszolás 
nyomainak eltüntetése.

Polírozási nyomok és 
hologramok eltüntetése

Nagyon fényes védő és 
tömítő bevonat

TEROSON WX 159 
TEROSON ET 191
TEROSON ET 192

TEROSON WX 178 
TEROSON ET 193

TEROSON WX 189 
TEROSON ET 193
TEROSON ET 195

2106133, 
1954182
1954181

2106136, 
1954180

2118814, 
1954180
2074449

1 kg flakon,  
Ø 150 mm
Ø 150 mm

1 l flakon,  
Ø 150 mm

1 l flakon,  
Ø 150 mm
40×40 cm

Polírozási folyamat Termék IDH szám kiszerelés Csiszolási 
fokozat

Fényesség

Prémium termékek kisebb felületekhez, 
spot javításokhoz 
Ezek a termékek, agglomeráláson, azaz összetömörítésen alapuló legújabb 
technológiát képviselik, és tökéletesen fényes felületet biztosítanak.

Finomodó szemcsés

Finomodó szemcsés

Agglomerátum szemcsés

9 8

3 10

10

Takarítson meg 
akár
a hagyományos políro

záshoz képest

2

+

+

+
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