
Dlaczego CarPlan Color Fast?

Lakiery samochodowe stale naraone sċ na negatywny wpœyw 
warunkšw atmosferycznych, drogowych oraz niszczċce dziaœanie 
czynnikšw mechanicznych. Wszystko to prowadzi z czasem do 
pœowienia, utleniania i zarysowania wierzchniej warstwy lakieru, obiĕ, 
otarĕ oraz zapieczonych zabrudzeő ze smoœy, ywicy, owadšw itp.

PPrzeprowadzana, co jakiţ czas kompleksowa pielgnacja lakieru, 
powinna usunċĕ powysze problemy, przywršciĕ gœbi koloru i za- 
bezpieczyĕ lakier wytrzymaœym woskiem.

TTradycyjnie, dla uzyskania odpowiedniego efektu trzeba jednak 
zastosowaĕ szereg ršnych preparatšw, majċcych doţĕ wċskie 
spektrum dziaœania: regeneratory lakieru, pasty lekkoţcierne, woski 
tradycyjne i koloryzujċce. Mankamentem tej metody jest fakt, e dla 
uzyskania zadowalajċcego rezultatu trzeba poţwiciĕ sporo czasu, 
wysiœku i pienidzy. 

WWoskujċcy regenerator lakieru Color Fast zastpuje wszystkie wyej 
wymienione preparaty: pomaga usunċĕ szybko i skutecznie 
zanieczyszczenia, odbarwienia i zarysowania lakieru, pozostawiajċc 
jednoczeţnie dœugotrwaœċ, ochronnċ warstw wosku.
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Color Fast
Woskujący Regenerator Lakieru
Preparat CarPlan Color Fast, 
z kilkoma technicznymi modyfikacjami 
formulacji, produkowany jest już od 
wielu lwielu lat. Technologiczne zaawansowa 
-nie produktu sprawia, iż wciąż jest on 
jedynym preparatem, pozwalającym 
uzyskać kompleksową pielęgnację, 
regenerację i ochronę lakieru w jednym 
zabiegu, czym zdobył sobie olbrzymie 
uznanie wśród użytkowników 
samsamochodów na całym świecie.



Jak używać?
Przed uyciem preparatu  CarPlan Color Fast naley dokœadnie umyĕ 
i osuszyĕ karoseri.

NasNastpnie warto zlokalizowaĕ miejsca, wymagajċce szczegšlnej 
regeneracji. Jest to wskazane ze wzgldu na sposšb nakœadania 
woskujċcego regeneratora lakieru Color Fast, ktšry ršnicujemy 
w zalenoţci od stopnia i rodzaju uszkodzeő powierzchni lakieru.

CCarPlan Color Fast nakœadamy maœymi partiami na poszczegšlne 
elementy karoserii przy pomocy wilgotnej szmatki, wcierajċc go 
ruchami kolistymi w powierzchni lakieru. Proces regeneracji 
nastpuje w momencie wcierania preparatu, dlatego istotne jest, aby 
w miejscach uszkodzeő (zabrudzenia smoœċ, ywicċ, zarysowania od 
kluczykšw, odbarwienia lakieru, zmatowienia, drobne rysy po myjni 
mechanicznej) wcieraĕ go dœuej i silniej, a do likwidacji istniejċcych 
wawad.

Po wyschniciu preparatu, co sygnalizuje nam lekkie »zamglenie… 
powierzchni, naley przystċpiĕ do ostatecznego procesu 
polerowania, ktšry nada lakierowi wspaniaœy gœboki poœysk.

Poniewa CarPlan Color Fast zawiera pigmenty barwiċce, naley 
uwaaĕ, aby nie nanieţĕ go na elementy plastikowe i gumowe. 
W razie przypadkowego ich zabrudzenia naley wyczyţciĕ je od razu 
wilgotnċ szmatkċ lub uyĕ preparatšw do czyszczenia i konser-wacji 
plastikowych i gumowych elemen- tšw zewntrznych. 

B
iuletyn P

roduktow
y

Color Fast
Woskujący Regenerator Lakieru



Regeneracja nastpuje w momencie nakœadania preparatu, poprzez 
jego mocniejsze wcieranie w powierzchni lakieru. Wiedzċc o tym, 
naley odpowiednio regulowaĕ nacisk i czas wcierania w zalenoţci od 
tego, jak intensywnej pielgnacji wymaga okreţlony fragment karoserii. 
I tak w przypadku nowego lakieru z miejscowymi uszkodzeniami, 
CarPlan Color Fast wcieramy mocniej tylko w miejscach wystpowania 
wad. Na pozostaœych elementach karoserii wystarczy lekko roz- 
smasmarowaĕ preparat, nie uruchamiajċc procesu regeneracji lakieru, 
a jedynie zabezpieczajċc powierzchni woskiem.

Jak należy dobierać kolor produktu i czy może on zmieniać kolor 
lakieru, jeżeli się trochę od niego różni? 
Dobierajċc CarPlan Color Fast do koloru lakieru naley kierowaĕ si 
skalċ barw, przedstawionċ na tylnej etykiecie opakowania. Kolor prepa-
ratu nie musi byĕ identyczny, wystarczy dobraĕ zbliony odcieő. 
Zawarte w produkcie pigmenty nie zmieniajċ koloru lakieru, wydoby-
wajċ natomiast jego gœbi, wnikajċc w mikropknicia i pory lakieru. 
Maskujċ ršwnie wiksze ubytki. Przykœadem moe byĕ uycie produktu 
jasnoczerwonego na biaœym lakierze, ktšre nada mu delikatny odcieő 
ršu. Zabarwienie to utrzyma si okoœo pšœ roku, dopški pigmenty nie 
zostanċ wypœukane z mikropkniĕ powierzchni. Tak, wic uycie 
jasnoczerwonego CarPlan Color Fast na jakimkolwiek odcieniu 
jasnoczerwonego lakieru spowoduje wœaţnie wydobycie gœbi koloru, a 
nie zmian oryginalnego koloru.

Czy produkt CarPlan Color Fast można nakładać maszyną polerską?
Zdecydowanie tak. Wielu lakiernikšw obecnie ju uywa tego produktu 
do ostatecznego nadania mu efektownego wyglċdu oraz do regeneracji 
i wyršwnywania starszych powœok. Aplikacja produktu takċ metodċ 
pozwala osiċgnċĕ doskonaœe efekty. Przede wszystkim jest ona szybsza 
anieli tradycyjna aplikacja, powierzchnia jest niezwykle ršwnomiernie 
zregenerowana i gœadka, pozwalajċc uzyskaĕ znakomity efekt  ‘lustra’. 

Czy CarPlan Color Fast to inaczej wosk koloryzujący?
Absolutnie nie! Wosk koloryzujċcy sœuy do maskowania ubytkšw wystpujċcych na powierzchni lakieru i zabez-
pieczania go warstwċ wosku. Natomiast CarPlan Color Fast trwale usuwa wikszoţĕ uszkodzeő, regeneruje przy-
wracajċc powierzchni lakieru pierwotnċ jakoţĕ i dodatkowo zabezpiecza jċ woskiem. Obecnoţĕ pigmentšw bar-
wiċcych, poprzez poœċczenie z procesem regeneracji, wydobywa gœbi koloru, a take maskuje wiksze ubytki.

Czy preparat CarPlant Color Fast można stosować na nowych lakierach?
CarPlan  Color Fast jest preparatem pielgnacyjnym i mona go stosowaĕ ršwnie na nowych lakierach. Poniewa 
nowe lakiery sċ z reguœy mniej zniszczone lub posiadajċ tylko miejscowe uszkodzenia, proces uycia preparatu 
wyglċda tu nieco inaczej, anieli na lakierach kilkuletnich. 

Najczęściej Zadawane Pytania
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Color Fast
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Dostępny w 13 kolorach
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Kolor   Poj.   Kod prod.  Kod kreskowy

Biały    500ml  PCF101  5010373011720
Czarny   500ml  PCF102  5010373011737
Jasnoczerowny  500ml  PCF103  5010373011744
Ciemnoczerwony 500ml  PCF104  5010373011751
Ciemnoniebieski 500ml  PCF106  5010373011775
CCiemnozielony  500ml  PCF107  5010373011782
Ciemnosrebrny  500ml  PCF011  5010373007822
Srebrny   500ml  PCF109  5010373011805
Niebieski   500ml  CMW011  5010373009529
Fioletowy   500ml  CMW014  5010373009550
Żółty    500ml  CMW015  5010373029459
Pomarańczowy  500ml  CMW018  5010373063910
Biała Biała Perła   500ml  CMW019  5010373063927


