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INFORMACJA TECHNICZNA 
 
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE 
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
 
                                                                                                                                           

                                                                                                         
 

 

 

 

 

OPIS PRODUKTU 

 

Brayt T4 to emulsja do odświeżania powierzchni, zostawiająca niewidzialną powłokę 

ochronną przed zanieczyszczeniami. Przedłuża żywotność lakieru o 40 – 50 % oraz zmniejsza 

zanieczyszczanie samochodu do 70 – 80 %. Preparat może być stosowany w celu 

zabezpieczenia powierzchni lakierowanych, żelkotów oraz poliwęglanu. Posiada również 

właściwości lekko ścierne, które pozwalają usunąć niewielkie defekty i hologramy. Jest 

odpowiedni do żelkotu i każdego rodzaju lakierów (lakiery akrylowe, wodne, 

dwukomponentowe, jednokomponentowe oraz lakiery fabryczne). Nadaje się do stosowania  

na lakiery ceramiczne odporne na zarysowania. Wzmacnia połysk i tworzy ochronę przed 

utlenianiem się lakieru, promieniami UV, kwaśnym deszczem, żywicą. Nakładać ręcznie lub 

za pomocą mimośrodowej maszyny polerskiej z gąbką polerską. W celu uzyskania wysokiego 

połysku bez mgiełki i hologramów należy użyć miękkiej gąbki polerskiej.   

 

 

BRAYT 
T4 

ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY 
>bez silikonu< 
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 

• Skład:   emulsja zawierająca obojętne nieorganiczne  ścierniwo 

• Pojemność:   1 L , 500 ml , 250 ml 

• Lepkość:  > 130 mm
2
/s 

• Wygląd:  płynny żel 

• Ciężar właściwy: 0,972 kg/l 

• Kolor:   biały 

• Zapach:  charakterystyczny 

• Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie 

 

STOSOWANIE 
 

• Powierzchnia przed aplikacją musi być osuszona. 

• Nałożyć niewielką ilość emulsji na polerowaną powierzchnię (zaleca się polerowanie 

na małych powierzchniach). 

• Polerować powierzchnię z niewielkim naciskiem na polerkę wyposażoną w miękką 

gąbkę. 

• Zmniejszyć sukcesywnie nacisk na polerkę aby umożliwić polerowanie i osiągnąć 

oczekiwany efekt. 

• Po nałożeniu pozostawić produkt na 30 – 60 minut aby powstała powłoka ochronna. 

• Usunąć pozostałość za pomocą ściereczki z mikrofibry lub maszyny polerskiej 

mimośrodowej z miękką gąbką. 

• Nie stosować na niespolimeryzowanych powierzchniach. 

 

PRZECHOWYWANIE 

 
Produkt najlepiej pracuje mając 15 – 25

0
C. 

Magazynowanie w zamkniętym pojemniku w temperaturze  0 – 45
0
C.  

 

OKRES GWARANCJI 

 

18 miesięcy od daty produkcji. 

 

 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku 

nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym 

przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 
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