
Professional Foam-Cut Compound hiomatahnassa käytetään edistyksellistä mikropartikkeli-
hiontaa, joka poistaa tehokkaasti hiomajäljet pinnoilta. Sopii Meguiar’s hiontalaikkojen kanssa. 
Voidaan käyttää vesisumun kanssa tai ilman. KÄYTTÖOHJEET: Ravista hyvin ennen käyttöä. 
Työstä vain pieni alue kerrallaan. Laita tuotetta tyynylle. Käytä 900-1500 rpm kierroslukuja ja 
kohtuullista painetta, kunnes hiomajäljet häviävät. Toista käsittely, jos tarpeen. Puhdista tyynyt 
usein käytön aikana käyttämällä nailonharjaa tai vastaavaa. Pyyhi loppu pois mikrokuituliinalla. 
Käytä viimeistelyyn haluamaasi Meguiar’s -tuotetta ja Soft Buff 2.0 viimeistelytyynyä. 
Käsittelyyn voidaan yhdistää vesisuihku ja Meguiar’sin Wool Pad villalaikka.

Professional Foam-Cut Compound används slipmedel med mikropartiklar, som avlägsnar re-
por av alla lackytor. Passar på Meguiar’s polerings maskiner. Kan användas också med vat-
tendimma. BRUKSANVISNING: Skaka om väl före användning. Arbeta en del i taget. Applicera 
produkten på dynan. Använd varvtal på 900-1500 rpm och måttligt med tryck, tills slipspåren 
försvinner. Upprepa behandlingen vid behov. Rengör dynorna ofta under användningen med 
hjälp av en nylonborste eller motsvarande. Använd önskad Meguiar’s -produkt och Soft Buff 2.0 
dynan för slutlig behandling.
Kan användas med vattendimma och Meguiar’sin Wool Pad.

SISÄLTÄÄ / INNEHÅLLER: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, Tisleet (maaöl-
jy), vetykäsitellyt kevyet, Liuotinbensiini (maaöljy), raskas aromaattinen. / Nafta (petroleum), 
vätebehandlad tung, Destillat (petroleum), Vätebehandlade lätta, Solventnafta (petroleum), 
tung aromatisk. 

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavai-
kutuksia. SISÄLTÄÄ: metyylikloori-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin (3:1) seos. Voi 
aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoituse-
tiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona 
tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/
pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med lång-
tidseffekter. INNEHÅLLER: metylklorisothiazolinon och metylisothiazolinon (3:1) blandning. 
Kan förorsaka allergisk reaktionen. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste 
söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik 
att inandas ångor. Används endast utomhus eller i 
väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. 
Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lo-
kala/nationella/internationella bestämmelser.

Maahantuoja: HL Group Oy
Hiekkakiventie 5, 00710 Helsinki
puh./tel. 0207 445 200, www.meguiars.fi 

M10132 / 945 ml Meguiar´s Professional Foam-Cut Compound 
M10101 / 3,78 L Hiomatahna

VAROITUS, VARNING


