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EIGENSCHAPPEN 
 

• Geschikt voor alle moderne laksoorten. 

• Ideaal voor moeilijke kleuren (zwart, donkerblauw etc.). 

• Ook geschikt voor chroom en gelakte kunststoffen. 

• Reinigt en beschermt in één behandeling. 

• Zeer gemakkelijk te verwerken. 

• Geeft een mooie diepe glans. 

• OEM-vrijgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMSCHRIJVING 
Easy Polish is een unieke polish voor nagenoeg alle moderne lakken. Door zijn bijzondere samenstelling zorgt Easy Polish voor een snelle en 
doeltreffende lakreiniging én -bescherming. Dat wil zeggen: 50% van de bestanddelen reinigt en de andere 50% beschermt. 
 
Door deze eigenschap geeft Easy Polish niet alleen een perfecte glans en bescherming, maar is het product ook uitermate geschikt voor het 
herstellen van lakken met een lichte oxidatie. 
 
Groot voordeel is daarnaast dat Easy Polish geen witte vegen achterlaat op ongelakte kunststofdelen en rubbers en dat er ook geen krijtresten 
achterblijven. Easy Polish geeft bovendien ook een uitstekend resultaat op moeilijke kleuren, zoals zwart en blauw, zonder dat de bekende 
poetswolken ontstaan. 
 
Easy Polish reinigt en beschermt in één behandeling zonder dat hiervoor veel kracht nodig is. Het product laat zich gemakkelijk handmatig in- 
en uitpoetsen (bij voorkeur met een Innotec Multi Wipe of Spot Handpad). Daarnaast is het product ook uitstekend te verwerken met een 
poetsmachine (gebruik hiervoor de Innotec Spot Pad Wool of Spot Pad Foam in combinatie met de Innotec Spot Pad Support). 
 
Door de verpakking in een zeer handige 500ml-flacon met doseerdop is Easy Polish zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. 
Als voorraadverpakking is er ook een economische 5-litermaat. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon met doseerdop 500 ml | Jerrycan 5 L 

ARTIKELCODE 04.3154.9999 | 04.3157.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Mengsel van wax, slijpmiddelen en oplosmiddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  1005 kg/m³ 

Consistentie:    Dik vloeibaar 

Viscositeit:    920 mPa.s (bij 20°C) 

Oplosmiddelen:    White spirit en petroleum 

Vlampunt:    > 50°C 

Toevoegingen:    Slijpmiddelen 

Percentage wax:   3% tot 5% 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C. Niet in de zon verwerken. 

Soort ondergrond:  De meest voorkomende laksystemen. Contact met ongelakte kunststoffen vermijden. Na eventueel 
contact direct afspoelen met ruim water en een spons. 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Het oppervlak wassen met een geschikte 
shampoo. 

Methode van aanbrengen:   Flacon goed schudden voor gebruik. 
Handmatige verwerking: Easy Polish aanbrengen op een droge, schone, zachte doek (bij voorkeur een 
Innotec Multi Wipe) of een Innotec Spot Handpad. Hiermee het te behandelen oppervlak zorgvuldig 
inwrijven door middel van ronddraaiende bewegingen. Even laten aandrogen en met een droge, schone 
Multi Wipe of Clean & Shine Towel uitwrijven of met ruim water en een spons afspoelen en afzemen. 
Machinale verwerking: Easy Polish aanbrengen op een licht vochtige, schone, zachte pad (Innotec Spot 
Pad Wool of Spot Pad Foam in combinatie met de Innotec Spot Pad Support & Adapter). Met maximaal 
1000 toeren in regelmatige bewegingen zorgvuldig over het te behandelen oppervlak bewegen. Het 
oppervlak tussentijds steeds laten afkoelen. Na behandeling het oppervlak even laten aandrogen en met 
een zachte pad of droge, schone Multi Wipe of Clean & Shine Towel uitwrijven. 

Reinigen materialen:   Met water 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon met doseerdop 500 ml 5400563023679 
    Jerrycan 5 L 5400563023891 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 

mailto:webshop@innotec.nl
http://www.innotec.nl/

