
M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating Manual

www.escape6.cz

1.
Umyjte auto a přesuňte jej do 
uzavřeného, bezprašného prostředí s 
dobrým osvětlením.

2.
Dekontaminujte lak pomocí 
Meguiar’s claye C2000 nebo C2100 a 
M34 Final Inspection nebo D155 Last 
Touch Detailer pro lubrikaci povrchu.

Udržujte povrch laku lubrikovaný, 
aby clay po povrchu volně klouzal. 
Poté setřete zbytky lubrikantu 
pomocí Meguiar’s Supreme Shine  
Microfiber, aby na laku nezaschly.

3. Zkontrolujte stav laku, abyste zjistili, 
které části vyžadují korekci.

Použijte Meguiar’s DA leštičku, D300 
Correction Compound a DMC Cutting 
Disc k odstranění škrábanců, 
hologramů, oxidace a dalších defektů. 
Tento systém je nejbezpečnější a 
nejúčinnější metodou k jejich 
odstranění a jediným, který garantuje 
nulovou tvorbu hologramů.
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Nastavte otáčky mezi 4800 a 5800 
OPM pro optimální korekci.

Na hlubší defekty použijte DMX DA 
Microfiber Xtra Cut Disc, který zajistí 
agresivnější korekci laku.

Setřete zbytky produktu 
mikrovláknovou utěrkou, příp. s 
využitím M34 Final Inspection.

4.
Doleštěte lak pomocí M205 Ultra 
Finishing Polish a DMF DA Microfiber 
Finishing Disc nebo DFP Foam 
Polishing Disc do vysokého lesku.

Snižte otáčky leštičky mezi 3800 - 
4800 OPM pro dosažení perfektního 
finiše.

Vzhledem k tomu, že coatingy 
neobsahují lešticí oleje, jako je tomu 
u leštěnek a vosků, je tento krok 
velmi důležitý k vytvoření 
maximálního možného lesku před 
samotnou aplikací coatingu. 
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Odstraňte zbytky produktu pomocí 
mikrovláknové utěrky.

Pamatujte: Nepoužívejte žádné 
přípravky pro ochranu laku ani 
leštěnky tyto ochranné příměsi 
obsahující (polymery, karnaubu 
apod.). Mohou totiž zásadním 
způsobem negativně ovlivnit 
schopnost coatingu přilnout k 
povrchu laku.

5.

Použitím D120 Glass Cleaneru 
naředěném 10:1 (voda : přípravek) a 
čistou mikrovláknovou utěrkou 
odstraňte z povrchu laku všechny 
zbytky lešticích olejů.

Nastříkejte přípravek na povrch laku, 
jednou stranou mikrovláknové 
utěrky rozetřete a druhou stranou 
setřete do sucha.

Opakujte postup na stejné části ještě 
jednou, abyste se ujistili, že všechny 
zbytky lešticích olejů byly 
odstraněny před pokračováním v 
aplikaci coatingu. Ujistěte se, že lak i 
všechny okolní části jsou zcela 
suché.

Pamatujte: Pokud na laku zůstanou 
zbytky lešticích olejů, naruší proces 
přilnutí M688 k povrchu laku a 
negativně ovlivní jeho výkon a 
trvanlivost.
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6.

Nasaďte si přiložené rukavice, abyste 
zabránili kontaktu kůže s povrchem 
laku i rozpouštědly obsaženými v 
coatingu. Pokud ke kontaktu s 
rozpouštědly dojde, omyjte si 
neprodleně ruce vodou a mýdlem, 
abyste zabránili podráždění pokožky.

Naneste 8-10 kapek M688 na bílou 
aplikační plochu přiloženého 
aplikátoru. Pro práci na měkkých, 
citlivých lacích nejprve 
mikrovláknovou utěrkou důkladně 
otřete aplikační plochu aplikátoru.

Pracujte celou plochou aplikátoru, 
velmi nízkým tlakem. Aplikujte 
produkt po sekcích cca 50 x 50 cm, 
mřížkovým způsobem - 1x 
rovnoběžnými tahy vodorovně a 
následně 1x rovnoběžnými tahy 
svisle. Tím nanesete 1 vrstvu.

Než budete pokračovat dále, ujistěte 
se, že celá sekce byla rovnoměrně 
pokryta a není na ní žádné suché či 
vynechané místo.

Přestože na aplikátoru mohou 
zůstávat zbytky produktu, vždy před 
další sekcí naneste na aplikátor 4-5 
kapek M688. Tím zajistíte aplikaci 
stejnoměrné vrstvy coatingu na 
celém voze,

7.

Potom, co byl coating aplikován na 
celý vůz a zaschl, otřete 
mikrovláknovou utěrkou povrch 
aplikátoru od zbytků produktu a 
začněte aplikovat další vrstvu dle 
postupu popsaného v bodě 6.

KROK 6

KROK 6

KROK 6

KROK 6

KROK 6

KROK 7



M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating Manual

www.escape6.cz

Pokud je prostředím ve kterém 
pracujete, chladné a/nebo vlhké, 
zvažte použití nástrojů k urychlení 
schnutí, např. horkovzdušnou pistoli 
nebo infralampu. Zkrátíte tím dobu 
potřebnou ke schnutí jednotlivých 
vrstev coatingu.

Předchozí, zaschlou vrstvu není třeba 
stírat, protože následující vrstvu 
můžete aplikovat přímo na ní.

Pamatujte: Delší doba schnutí 
jednotlivých vrstev není na závadu! 
Pokud však vrstvy nenecháte 
dostatečně proschnout, nebude mít 
coating dostatek času na přilnutí k 
povrchu laku a ovlivní to jeho výkon 
a trvanlivost.

Opakujte tyto kroky až do nanesení 
čtyř vrstev na celý povrch laku.

Po aplikaci poslední vrstvy použijte 
přiloženou mikrovláknovou utěrku k 
setření zbytků produktu z povrchu 
laku.

Nenechte poslední vrstvu před 
setřením zcela zaschnout, protože 
by se mohlo její stírání stát 
obtížným.
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Pokud je setření poslední vrstvy 
obtížnější a na laku zůstávají šmouhy, 
aplikujte znovu malé množství M688 
na šmouhu a ihned setřete.

8.
Po aplikaci a setření poslední vrstvy 
nechte produkt dozrát po dobu 24 
hodin, než vystavíte ochráněný lak 
kontaktu s vodou.

Pro zkrácení doby vyzrání můžete 
použít inralampy.

9.
Po úplném vyzrání produktu 
vyzkoušejte hydrofobitu povrchu 
nastříkáním vody z rozprašovače na 
různé části karoserie.

Vyzkoušejte také nalití vody přímo na 
povrch laku. Voda by měla z povrchu 
sama snadno stékat.
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10.

Přestože je coating velmi odolný, 
kvalitní údržba je velmi důležitá k 
udržení coatingu ve skvělém vzhledu i 
kondici. Na mytí používejte pouze pH 
neutrální autošampon, např. D110 
Hyper Wash nebo D111 Shampoo 
Plus.

Abyste zabránili poškrábání povrchu, 
používejte vždy mikrovláknovou mycí 
rukavici X3002 Microfiber Wash Mitt.

Po umytí vozu použijte M699 Deep 
Crystal Top Coat. Nastříkejte malé 
množství na povrch laku a po 2-3 
vteřinách setřete čistou a suchou 
mikrováknovou utěrkou.

M699 posílí lesk a hydrofobní efekt, 
aby coating vypadal a fungoval stále 
na maximální úrovni. Mějte však na 
paměti, že doba plného vyzrání M699 
je taktéž 24 hodin, takže hydrofobní 
efekt bude patrnější až po jeho 
úplném vyzrání.

Při dodržení uvedeného postupu 
dosáhnete s M688 Meguiar's Deep 
Crystal Ultra Paint Coatingem 
oslňujících výsledků.

D110

M699

X3002

D111
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Poznámka pro měkké a citlivé laky:
Pokud pracujete na měkkém nebo citlivém laku, otřete pracovní plochu přiloženého aplikátoru pomocí přiložené semišové 
utěrky, abyste zabránili nechtěnému poškození nebo poškrábání laku. Vždy vyzkoušejte coating na malé sekci a zkontrolujte 
výsledek pomocí kvalitního osvětlení dříve, než budete pokračovat na zbylé ploše karoserie. Po použití semišovou utěrku 
vyhoďte.




