POLEROWANIE REFLEKTORÓW
Materiały i sprzęt:
 Pasta polerska, utrwalacz;
 Miękki klocek szlifierski, pady polerskie;
 Papiery ścierne wodne po 1 arkuszu P800, P1500, P2000;
 Taśma maskująca;
 Płyn do naczyń;
 Ścierka z mikro fibry lub inna miękka ściera (nie pyląca się).
1. ETAP - PRZYGOTOWANIE
Wskazany demontaż lamp dla łatwiejszej obróbki (można wykonać bez demontażu lamp - czas do
godziny/sztuka). Pracę rozpoczynamy od oklejenia taśmą lakierniczą elementów karoserii w około
lampy, kila warstw, dla ochrony lakieru podczas późniejszej pracy nad powierzchnią klosza.
Następnie myjemy dokładnie klosz wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Papiery przed pracą trzeba
namoczyć w wodzie przez około 15min (woda letnia z małym dodatkiem płynu do naczyń).
2. ETAP - SZLIFOWANIE ZGRUBNE
W pierwszym etapie szlifowania pracujemy papierem P800 na miękkim klocku. Usuwamy cały
utleniony plastik z powierzchni klosza. Szlifujemy do momentu gdy powierzchnia będzie widocznie
biała bez śladu żółtych przebarwień. Papierem pracujemy prostymi ruchami z góry do dołu
następnie z drugiej strony by wycinać rysy na krzyż. Podczas szlifu wszystkimi gradacjami trzeba
uważać by pomiędzy papier, a powierzchnię klosza nie dostało się jakieś twarde zanieczyszczenie
np. ziarnko piasku. Należy częste namaczanie i płukanie papieru oraz przecieranie klosza ścierką
zbierając nadmiar pyłu po szlifowaniu, szczególnie przed zmianą gradacji na wyższą.
3. ETAP - SZLIFOWANIE WYKAŃCZAJĄCE
Kolejno szlifujemy papierami zwiększając gradację P1500 i P2000. Czynność ma na celu
rozszlifowanie rys po zgrubnym szlifie P800 i przygotować powierzchnię do polerowania.
4. ETAP POLEROWANIE
Nanieść niewielką ilość pasty na ściereczkę i rozpocznij polerowanie. W przypadku polerowania
mechanicznego, pastę należy nakładać bezpośrednio na pad i rozpocząć od niskich obrotów
(400rpm). Stopniowo zwiększać obroty do około 800 rpm uzyskując przejrzystą powierzchnię.
Resztki pasty z reflektora usunąć czystą miękką ścierką. Uwaga, niektóre pasty wymagają zwilżenia
polerowanej powierzchni wodą (szczegóły na opakowaniu pasty).
5. ETAP ZABEZPIECZANIA UTRWALACZEM
Przy użyciu szmatki, nałóż równomiernie kolistymi ruchami utrwalacz

Instrukcję należy traktować poglądowo, gradacja papierów dobrana jest dla mocno zniszczonych
reflektorów. Dla mniejszych rys, można pominąć Etap 2.
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