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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 87xx 
 
Nazwa: OneStepReady               
                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Colad OneStepReady to dwufunkcyjna, jednokrokowa pasta polerska do różnych powierzchni. 
OneStepReady na początku procesu polerowania działa jak delikatna pasta ścierna. Zawarte w paście 
drobne cząstki ścierające w trakcie polerowania stają się jeszcze drobniejsze. Materiał polerski zmienia się 
z pasy ściernej w wykańczający środek polerski, który nie wytwarza pyłu. Uzyskanie wysokiego połysku 
powierzchni w jednym kroku bez efektu hologramu. Colad OneStepReady nie zawiera rozpuszczalników 
ani silikonów, dzięki czemu jest bezpieczny dla użytkownika. Dostępne w 1 kg i 250 g. 
 
Cechy i korzyści: 

‑ Pasta polerska w jednym kroku: wydajna w użyciu: wystarczy tylko jedna gąbka i jedna pasta 
polerska. 

‑ Działa skutecznie zarówno ze starymi jak i nowymi powłokami. 
‑ Możliwość użycia na wszelkiego rodzaju lakierowanych powierzchniach. 
‑ Nie zawiera rozpuszczalnika. 

 
Zastosowanie:  
Najlepiej działa w połączeniu z gąbkami polerskimi Colad 010050 i 010051. „Twarda” do intensywnego 
polerowania (głębsze zarysowania), „średnia” do lżejszego polerowania (wykańczanie). 
 
Specyfikacja techniczna:  
 
Opakowanie 1 kg (Nr art. 8700) = 12 x 1 kg 

250 g (Nr art. 8725) = 15 x 250 g 
- 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 010050 – Nazwa: Gąbka polerska twarda 150 mm 
Numer artykułu: 010050 – Nazwa: Gąbka polerska średnia 150 mm 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
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EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
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