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M188 Meguiar’s Deep Crystal Coating 
Profesionální příprava laku a aplikace M188 Meguiar’s Deep Crystal Coating na lakovaný povrch karoserie vozu. 

Pro přípravu povrchu můžete využít pěnové kotouče Soft Buff v kombinaci s pastami Mirror Glaze, nebo mikrovláknové kotouče 
a pasty DA Microfiber Correction System. Veškeré doporučené kombinace jsou uvedeny níže v návodu. 

Doporučené příslušenství pro aplikaci (pokud není uvedeno jinak, není součástí balení): 

 

 

 

Meguiar’s zástěra 

 

 

 

 

Ochranné brýle 

 

 

 

Meguiar’s DA 
leštička 

(MT310) 

 

 

Meguiar’s DA 

Backing Plate 5” 

(DBP5) 

 

 

 

Meguiar’s 

Soft Buff™ Foam 
Cutting Disc 5” 

(DFC5) 

 

 

 

 

Meguiar’s 

Soft Buff™ Foam 
Polishing Disc 5” 

(DFP5)  

 

 

Meguiar’s 

Soft Buff™ Foam 
Finishing Disc 5” 

(DFF5) 

 

 

 

 

Meguiar’s 

DA Microfiber 

Xtra Cut Disc 5” 

(DMX5) 

 

 

 
 

Meguiar’s 

DA Microfiber 

Cutting Disc 5” 

(DMC5) 

 

 

 

 

Maskovací páska 

 

 

 

Meguiar’s Glass 
Cleaner láhev s 
rozprašovačem 

(D20120)  

 

 

 

 
 

 

Meguiar’s Sanding 
Backing Pad – 

aplikační podložka 

(E7200) 
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M188 víčko s 
nálevkou 

(přiloženo v balení) 

 

 

Semišová utěrka 
(přiložena v balení) 

 

 

5 mikrovláknových 
utěrek 

(X2010 / E101) 

 

 

Pad Washer – 
pračka na kotouče 

(WPW) 

 

Doporučené produkty potřebné pro aplikaci (pokud není uvedeno jinak, není součástí balení): 

 

 

Shampoo Plus™ 

profesionální 
autošampon 

(D111) - 128:1 

 

 

 

Glass Cleaner 
čistič skel 

(D120) – 5:1 

 

 

 

 

Ultra-Cut Compound 

(M105) 

 

 

 

 

DA Microfiber 
Correction 
Compound 

(D300) 

 

 

 

Ultra Finishing 
Polish 

(M205) 

 

 

 

Meguiar’s 

Detailing Clay 
(C2100) 

 

 

 

 

Deep Crystal Coating  
(M188) 

(přiloženo v balení) 

 

 

 

 

Final Inspection 
(M34) 

 

Bezpečnostní varování: 

 

EXTRÉMNĚ HOŘLAVÁ 
KAPALINA A VÝPARY. 

 

VÝPARY MOHOU VZPLANOUT. 

 

 

 
 

ZABRAŇTE KONTAKTU S 
OČIMA 

 
Při zasažení očí: 

 

 
Vypláchněte oči velkým množstvím vody. 
Pokud příznaky / symptomy přetrvávají, 

vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

PŘI POŽITÍ ŠKODLIVÉ NEBO 
ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ. 

 

Při požití: 

 

 
Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě 

vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Postup aplikace: 

1. Umyjte vůz a přemístěte jej do 
bezprašného prostředí s dobrým 
osvětlením.  

* Pokud si nejste jisti vhodným 
postupem mytí a sušení vozu, 
kontaktujte svého prodejce či 
dovozce.  

  

2. Dekontaminujte lak pomocí 
Meguiar’s Claye a M34 Final 
Inspection. 

* Povrch udržujte stále dostatečně 
navlhčený, aby kostka dobře 
klouzala po povrchu. 

  

* Zbytek produktu otřete 
mikrovláknovou utěrkou. 

  

3. Maskovací páskou zakryjte 
všechny okolní části z plastu a 
gumy.  

* Tímto postupem ochráníte 
měkké povrchy před poškozením 
v průběhu strojního leštění. 

  

4. Odstraňte defekty laku pomocí 
M105 Ultra Cut Compound a 
DFC5 DA Foam Cutting Disc nebo 
pomocí D300 DA Microfiber 
Correction Compound a DMX5 
DA Microfiber Xtra Cut Disc nebo 
DMC5 DA Microfiber Cutting 
Disc.  

  

* Používejte rychlost nejvýše 4800 
– 5800 OPM. 

* Pracujte po sekcích o velikosti 
maximálně 50 x 50 cm. 
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* Zbytek produktu setřete 
přípravkem M34 Final Inspection 
a mikrovláknovou utěrkou. 

* Nezapomeňte před prvním 
použitím z utěrky utrhnout 
cedulku, abyste nepoškrábali lak. 

  

* Během leštění pravidelně čistěte 
lešticí kotouče v Pad Washeru. 

* Znečištěný kotouč může způsobit 
dodatečné poškození laku.  

  

5. Vyleštěte lak do vysokého lesku 
pomocí M205 Ultra Finishing 
Polish a kotouče DFP5 DA Foam 
Polishing Disc nebo kotouče 
DFF5 DA Foam Finishing Disc. 

* Používejte rychlost nejvýše 3800 
– 4800 OPM. 

  

* Zbytek produktu setřete 
přípravkem M34 Final Inspection 
a mikrovláknovou utěrkou. 

* M34 Final Inspection dodá 
povrchu kluzné vlastnosti a sníží 
riziko poškrábání během stírání 
zbytků produktu. 

  

* Během leštění pravidelně čistěte 
lešticí kotouče v Pad Washeru. 

* Znečištěný kotouč může způsobit 
dodatečné poškození laku. 

  

6. Odstraňte zbytky lešticích olejů z 
laku použitím D120 Glass 
Cleaner (5:1) a mikrovláknové 
utěrky. 

* Pokud oleje zůstanou na povrchu 
laku, M188 nevytvoří pevné 
spojení s podkladem. 

* Nenechte D120 působit na 
povrchu déle než 45 vteřin.   
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7. Naneste M188 Deep Crystal 
Coating. 

* Odšroubujte víčko a našroubujte 
místo něj víčko s nálevkou. 
Nálevku uzavřete šroubováním 
směrem doprava. 

  

* Pěnovou podložku E7200 
uřízněte na šířku cca 3 cm. Ze 
semišové utěrky (modrá) 
ustříhněte část o velikosti cca 10 
x 8 cm a obalte s ní podložku. 

* Díky tomuto postupu Vám 
semišová utěrka vystačí na větší 
počet aplikací. 

    

* Na semišovou utěrku naneste 
několik středně velkých kapek, 
kterými pokryjte aplikační 
plochu. 

* Takové množství vystačí na 
aplikaci na ploše 30 cm x 30 cm. 

  

* Naneste produkt na sekci o 
velikosti 30 cm x 30 cm. 

* Aplikujte rovnoběžnými tahy 
vodorovně a svisle, abyste 
zajistili 100% pokrytí. 

* Podle potřeby přidejte další 
kapky M188 a pokračujte na 
další sekci. 

  

* Ponechte produkt zavadnout na 
povrchu, dokud se alespoň 50% 
nanesené vrstvy neodvětrá. 

* Nenechte produkt před setřením 
zcela odpařit, mohly by se 
objevit šmouhy. 

  

* Jakmile se 50% produktu 
odpařilo, setřete zbytky M188 
pomocí žluté mikrovláknové 
utěrky přiložené v balení. 

* Doba zasychání závisí na okolních 
podmínkách a může zabrat od 
30 vteřin v horkém a suchém 
prostředí do 45 minut v 
chladném a vlhkém prostředí.  

* Pokud po setření zůstanou na laku 
šmouhy, které nelze setřít, naneste 
na lak opět malé množství M188 a 

setřete znovu. 
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8. Po dokončení aplikace produktu 
na celý vůz můžete začít 
aplikovat další vrstvu, pokud od 
nanesení první vrstvy uběhla 
alespoň 1 hodina. 

* Každá další vrstva zvyšuje 
ochranné vlastnosti produktu. 
Na vodorovné plochy 
doporučujeme nanést o jednu 
vrstvu více. 

 

* Pokud vůz zůstane v místě aplikace 
přes noc, doporučujeme lak chránit 
před možnými kontaminanty, nebo 

jej ponechat v bezprašném prostředí. 

9. Po aplikaci poslední vrstvy 
nechte product zrát alespoň 1 
hodinu, než jej vystavíte vodě, 
dešti, prachu nebo slunečnímu 
záření. 

* Pokud venku prší, doporučujeme 
ponechat vůz první noc pod 
střechou.  

 
 

10. Po 24 hodinách je produkt plně 
vytvrzen a mohou být testovány 
jeho ochranné vlastnosti. 

* Použijte rozprašovač s čistou 
vodou. Voda by měla být 
odpuzována z povrchu a neměla 
by na něm ulpívat. 

  

* Nalijte čistou vodu z láhve na 
ošetřený povrch laku. 

* Voda by měla rychle a snadno 
stékat z povrchu ošetřeným 
coatingem M188. 

  

Údržba: 

 

11. Po 6 měsících opakujte kroky 

6-10. 

 

*Dekontaminujte povrch laku 
Meguiar’s Clayem dříve, než opět 

aplikujete M188. 

 

*Pokud je to nezbytné, opakujte kroky 4 
a 5, abyste odstranili defekty laku. 

Myjte vůz pouze pH vyváženými 
autošampony Meguiar’s. 

 

* Pro dosažení nejlepších výsledků 
používejte D111 Shampoo Plus  

* Abyste zabránili poškrábání laku 
během mytí, vždy používejte 
mycí rukavici X3002 Microfiber 
Wash Mitt.  

 

 


