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Pady polerskie z warstwą mikrofibry APP Quartz Q809 i Q810 to 
nowoczesne rozwiązanie dla branży lakierniczej oraz detailingowej. 
Pady przeznaczone są pracy z polerkami typu Dual Action (ruch 
mimośrodowy). Wykonane są z wysokiej jakości pianki poliuretanowej 
oraz drobnych mikrowłókien. Pianka występująca w dwóch twardościach 
zapewnia doskonałą amortyzację pomiędzy maszyną polerską a 
powłoką lakierniczą.  

APP Quartz Q809 przeznaczony jest do polerowania wstępnego 
natomiast APP Quartz Q810 do polerowania wykończeniowego.  
Pady posiadają otwór centralny oraz łukowate nacięcia na całej 
powierzchni. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie odpowiedniej 
temperatury podczas polerowania zapobiegając nadmiernemu 
nagrzewaniu się lakieru oraz pada.  

W porównaniu do tradycyjnych gąbek polerskich zastosowanie 
mikrowłókien znacznie poprawia rezultaty podczas polerowania 
zmatowień oraz głębszych zarysowań powierzchni lakierniczej. 
Idealnie nadają się do zastosowania podczas renowacji starych powłok 
lakierniczych oraz usuwania hologramów.  

APP Quartz Q809 i Q810 dedykowane są do pracy z pastami polerskimi 
APP Q801 oraz APP Q802 z linii produktów Quartz.  
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Produkty powiązane: 

Korzyści w stosunku do konkurencji: 
•   dostosowane do polerek typu Dual Action (ruch mimośrodowy),  
•   otwory chłodzące (8 łukowatych + 1 centralny), 
•   utrzymywanie odpowiedniej temperatury   
     podczas polerowania - lepsze chłodzenia, 
•   poliuretanowa pianka amortyzująca (dwie twardości  
     - bardzo dobre dopasowanie do powierzchni), 
•   powierzchnia robocza z drobnych i gęstych         
     mikrowłókien - szybsza praca, 
•   bardzo dobre wycinanie rys.

Budowa pada polerskiego:

APP QUARTZ Q809 / Q810 / Q809&Q810
Pad polerski z warstwą mikrofibry / Zestaw padów polerskich z warstwą mikrofibry

APP nr Nazwa produktu Kolor Zastosowanie Średnica Grubość Mocowanie Opak.

080016 APP QUARTZ Q809 Pad polerski z warstwą 
mikrofibry

polerowanie 
wstępne 150 mm 2,0 cm rzep 2 szt.

080017 APP QUARTZ Q810 Pad polerski z warstwą 
mikrofibry

polerowanie 
wykończeniowe 150 mm 2,0 cm rzep 2 szt.

080018 APP QUARTZ 
Q809&Q810

Zestaw padów polerskich 
z warstwą mikrofibry

polerowanie 
wstępne

150 mm 2,0 cm rzep 2 szt.
polerowanie 
wykończeniowe
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rzep (d 130 mm)
poliuretanowa pianka  
amortyzująca (h 10 mm)

drobne i gęste  
mikrowłókna (h 9 mm)

otwory chłodzące - wylot powietrza

otwory chłodzące - wlot powietrza

APP QUARTZ Q801
Pasta polerska gruboziarnista

NTools DAP 15E
Polerka elektryczna Dual Action

APP QUARTZ Q802
Pasta polerska multifunkcyjna
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