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RUPES BIGFOOT COARSE/GROVE POLERINGSPRODUKTER

POLERINGSMIDDEL
RUPES DA COARSE
Laget spesifikt for bruk med 
DA maskiner med både fri  
og tvungen rotasjon. 

Dette er en grov polish som 
fjerner alt fra slipemerker  
til dype riper. 

Perfekt å bruke med tilhørende 
puter fra Rupes. Den støver ek-
stremt lite, utrolig lett å tørke 
av og etterlater seg en veldig  
blank overflate.  

Mer gjennomsiktig under bruk 
enn tidligere. 

Finnes i 250ml og 1000ml.

SKUMPUTE 
RUPES DA COARSE
Laget for bruk med Rupes DA 
Coarse poleringsmiddel.
 
Fjerner dype riper og slipe-
merker. Utrolig enkelt og trygt 
å bruke. 

Fungerer på de aller fleste 
lakktyper, samt gelcoat.  
Myk som hard. 

Laget av en helt ny type skum. 
Har en mye bedre kontakt og 
kraftoverføring på panelet 
enn før. Har det beste fra den 
forrige serien fra både grønn 
og blå skumpute. 

Finnes i alle størrelser til 
Rupes DA poleringsmaskiner.

ULLPUTE 
RUPES COARSE
Laget for bruk med Rupes DA 
Coarse poleringsmiddel. 

Er utrolig effektiv på ripefjern-
ing, gjelder selv de dypeste 
riper. 

Fungerer på de aller fleste 
lakktyper, samt gelcoat.  
Myk som hard. 

Består av 2 lengder på ull- 
fibrene, for å maksimere tetth-
eten og effektiviteten  
på overflaten. Utrolig enkel  
å bruke. 

Finnes i alle størrelser til 
Rupes DA poleringsmaskiner.

MIKROFIBERPUTE
RUPES D-A COARSE
D-A COARSE Extreme Cut 
Microfiber pute for Dual Action 
poleringsmaskiner er spesielt 
designet for å fjerne større 
defekter, slipemerker, riper på 
herdede eller harde lakker, og 
flate overflater.

Tettheten og sidestabiliteten 
av skumdelen, sammen med 
mikrofiberdelen, betyr rask 
avvirkning for dual-action 
(“dobbelt-virkende”) eksenter-
roterende og gir-drevne verktøy.

Kombiner denne mikrofiber 
poleringsputen med Rupes D-A 
grovt poleringsmiddel og få 
Rupes’ raskeste avvirkning for 
en hvilket som helt dual-action 
Bigfoot poleringsmaskin.

Leveres i alle størrelser bortsett 
fra Nano-størrelsene.
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RUPES BIGFOOT FINE POLERINGSPRODUKTER

POLERINGSMIDDEL
RUPES DA FINE
Laget spesifikt for bruk med 
DA maskiner med både fri og 
tvungen rotasjon.

Ett fint poleringsmiddel som 
kan fjerne en god mengde 
riper og oksidasjon, samtidig 
som det blir en helt utrolig fin 
blankhet og dybde i lakken.

Fungerer på alle lakktyper, 
samt gelcoat. Kan brukes som 
1-steg eller som avsluttende 
steg etter DA Coarse polerings- 
middel. Utrolig enkel å bruke, 
samtidig som den er utrolig lett 
å tørke av. Støver ingenting.

Passer perfekt sammen med 
tilhørende puter fra Rupes.

Finnes i 250ml og 1000ml.

SKUMPUTE 
RUPES DA FINE
Dette er kanskje den mest 
anvendelige poleringsputen i 
Rupes sitt sortiment.
Kan fjerne lette/moderate 
defekter/riper.
 
Laget for å fungere med Rupes 
DA Fine- og Uno Protect poler-
ingsmiddel. Forbedret kontakt 
med overflaten og mer kraft-
overføring. Etterlater seg  
en utrolig flott dybde og glans i 
overflaten. Svært enkel å bruke.
 
Laget for bruk med alle Rupes 
DA maskiner.
 
Finnes i alle størrelser til 
Rupes DA maskiner.

ULLPUTE 
RUPES FINE
Passer til alle lakktyper, også 
gelcoat. Myk som hard. 

Med sine 15 mm lengde på 
ullfibrene og myk bakdel, kan 
den fjerne moderate defekter 
i lakken, og gi en utrolig flott 
avslutning på poleringsjobben.
Den myke bakdelen gjør det 
utrolig enkelt å kontrollere 
maskin og pute over kurver  
og kanter.

Fjerner moderate til fine defek-
ter på en enkel måte.

Laget for bruk med Rupes DA 
Fine- og Uno Protect poler-
ingsmiddel. «Favoritten» til 
1-stegs poleringsjobber.
Finnes i alle størrelser til 
Rupes DA poleringsmaskiner.

MIKROFIBERPUTE
RUPES D-A FINE
D-A FINE Mikrofiber polerings-
puter for Dual Action polerings- 
maskiner er spesielt designet  
for fjerning av moderate defekt- 
er, “swirls”, matthet og holo-
grammer på herdet lakk.

Spesial mikrofibermateriale 
festet til en semi-fleksibel skum 
bakside gir bedre kontroll på 
overflater med varierte kurver 
og former, og en ideell balanse 
mellom avvirkning og finish. 

Kombinert med Rupes D-A fint 
(gul) poleringsmiddel gir  
D-A fine mikrofiberpute rask  
polering av moderate defekter, 
og en høy grad av finish på de 
fleste lakktyper.

Leveres i alle størrelser bortsett 
fra Nano-størrelsene.
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RUPES BIGFOOT ULTRAFINE POLERINGSPRODUKTER

POLERINGSMIDDEL
RUPES UNO PURE
Passer til alle lakktyper. 

Laget spesifikt for bruk med 
Rupes Ultrafine hvit skumpute. 
Kan brukes med alle typer 
poleringsmaskiner!

Utviklet for å få den blankeste 
overflaten, uansett lakktype. 

Etterlater seg en finish som 
gir en ny dimensjon til utrykket 
show-car-finish!

SKUMPUTE 
RUPES DA ULTRA FINE
Passer til alle lakktyper, også 
gelcoat.

Fungerer med alle Rupes DA 
poleringsmaskiner.

Utviklet av helt ny og ekstremt 
fin skumtype. Spesifikt desig-
net for bruk med Uno Pure og 
Uno Protect til å få den aller 
beste finish.

Fungerer utrolig bra på myke 
og lakktyper det er vanskelig  
å få perfekt.

Finnes i alle størrelser til 
Rupes Bigfoot DA  
poleringsmaskiner.

Er «problemløseren» på lakk- 
typer som er følsomme for 
varme, mikroriper, berøring, 
DA-Haze, «sticky» klarlakk, 
hard klarlakk, osv.

Ekstremt enkelt å bruke og 
enkel å tørke av.
Etterlater ingen produkt- 
rester, derav navnet Pure!

Finnes i 250ml og 1000ml.

MIKROFIBERPUTE 
RUPES D-A ULTRA FINE
Boost poleringseffekten for 
etterbehandling på harde 
lakker med Rupes D-A ultrafin 
mikrofiber poleringsputer.

Det unike mikrofiber materia-
let, kombinert med en eks-
tremt myk skum bakside, lar 
denne puten forbedre evnen til 
å fjerne defekter for ultrafine 
poleringsmidler, som Rupes 
UNO Pure, samtidig som den 
gir en jevn og klar finish på 
medium til harde klarlakker.

Bruk med Rupes UNO Protect 
for å fjerne moderate defekter, 
polere flaten og legge på hold-
bar polymer beskyttelse,  
i ett enkelt steg.

Leveres i alle størrelser bort-
sett fra Nano-størrelsene.
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RUPES BIGFOOT ALL-IN-ONE POLERINGSPRODUKTER

SKUMPUTE RUPES DA FINE
Dette er kanskje den mest 
anvendelige poleringsputen i 
Rupes sitt sortiment.
Kan fjerne lette/moderate 
defekter/riper.
 
Laget for å fungere med Rupes 
DA Fine- og Uno Protect  
poleringsmiddel.
Forbedret kontakt med over-
flaten og mer kraftoverføring. 
Etterlater seg en utrolig flott 
dybde og glans i overflaten. 
Ekstremt enkel å bruke.
 
Laget for bruk med alle Rupes 
DA maskiner.
 
Finnes i alle størrelser til 
Rupes DA maskiner. Fungerer 
sammen med Uno Protect og 
Uno Advanced.

POLERINGSMIDDEL RUPES 
UNO PROTECT
Laget for å kunne brukes på 
alle typer poleringsmaskiner, 
også for hånd!

Fungerer på alle lakktyper.

En 3-i-1 polish. Den fjerner 
lette riper og oksidasjon, sam-
tidig som den gir en fortreffelig 
finish på lakken, og etterlater 
seg en fin beskyttelse. 

Kan brukes som 1-steg eller 
avsluttende steg etter DA 
Coarse poleringsmiddel
Støver ingenting og er veldig 
enkel å tørke av.

Passer perfekt til de fleste 
puter fra Rupes, man kan 
bestemme hvor aggressiv en 
skal være, eller hvor bra finish 
en skal ha!

Finnes i 250ml og 1000ml.

ULLPUTE RUPES FINE
Passer til alle lakktyper, også 
gelcoat. Myk som hard. 

Med sine 15mm lengde på 
ullfibrene og myk bakdel, kan 
den fjerne moderate defekter 
i lakken, og gi en utrolig flott 
avslutning på poleringsjobben.
Den myke bakdelen gjør det 
utrolig enkelt å kontrollere 
maskin og pute over kurver  
og kanter. Fjerner moderate til 
fine defekter på en enkel måte.

Laget for bruk med Rupes DA 
Fine- og Uno Protect poler-
ingsmiddel. «Favoritten» til 
1-stegs poleringsjobber. 

Finnes i alle størrelser til 
Rupes DA poleringsmaskiner.
Fungerer sammen med Uno 
Protect og Uno Advanced.

MIKROFIBERPUTE
RUPES D-A FINE
D-A FINE Mikrofiber polerings-
puter for Dual Action polerings- 
maskiner er spesielt designet  
for fjerning av moderate defekt- 
er, “swirls”, matthet og holo-
grammer på herdet lakk.

Spesial mikrofibermateriale 
festet til en semi-fleksibel skum 
bakside gir bedre kontroll på 
overflater med varierte kurver 
og former, og en ideell balanse 
mellom avvirkning og finish. 

Kombinert med Rupes D-A fint 
(gul) poleringsmiddel gir  
D-A fine mikrofiberpute rask  
polering av moderate defekter, 
og en høy grad av finish på de 
fleste lakktyper.

Leveres i alle størrelser bortsett 
fra Nano-størrelsene. Fungerer 
sammen med Uno Protect og 
Uno Advanced.
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RUPES BIGFOOT ALL-IN-ONE POLERINGSPRODUKTER

POLERINGSMIDDEL RUPES 
UNO ADVANCED
Boost poleringseffekten for 
etterbehandling på harde 
lakker med Rupes D-A ultrafin 
mikrofiber poleringsputer. 

Det unike mikrofiber materia-
let, kombinert med en eks-
tremt myk skum bakside, lar 
denne puten forbedre evnen til 
å fjerne defekter for ultrafine 
poleringsmidler, som Rupes 
UNO Pure, samtidig som den 
gir en jevn og klar finish på 
medium til harde klarlakker. 

Bruk med Rupes UNO Protect 
eller Advanced for å fjerne 
moderate defekter, polere 
flaten og legge på holdbar 
lakkbeskyttelse, i ett 
enkelt steg. 

Vi anbefaler bruk av Rupes DA 
UltraFine poleringspute eller 
UltraFine mikrofiberpute til 
enklere korrigering og lakk-
forbedring og den gule ullputen 
for grovere korrigering.

Leveres i alle størrelser bort-
sett fra Nano-størrelsene.

SKUMPUTE 
RUPES DA ULTRA FINE
Passer til alle lakktyper,  
også gelcoat.  
Fungerer med alle Rupes DA 
poleringsmaskiner.  
 
Utviklet av helt ny og ekstremt 
fin skumtype. Spesifikt desig-
net for bruk med UNO Pure, 
UNO Protect og UNO Advanced 
til å få den aller beste finish. 

Fungerer utrolig bra på myke 
og lakktyper det er vanske-
lig å få perfekt. Finnes i alle 
størrelser til Rupes Bigfoot DA 
poleringsmaskiner.

MIKROFIBERPUTE 
RUPES D-A ULTRA FINE
Boost poleringseffekten for 
etterbehandling på harde 
lakker med Rupes D-A ultrafin 
mikrofiber poleringsputer.

Det unike mikrofiber materia-
let, kombinert med en eks-
tremt myk skum bakside, lar 
denne puten forbedre evnen til 
å fjerne defekter for ultrafine 
poleringsmidler, som Rupes 
UNO Pure, samtidig som den 
gir en jevn og klar finish på 
medium til harde klarlakker.

Bruk med Rupes UNO Protect 
for å fjerne moderate defekter, 
polere flaten og legge på hold-
bar polymer beskyttelse,  
i ett enkelt steg.

Leveres i alle størrelser bort-
sett fra Nano-størrelsene.

TILLEGGSINFO:
Når produktet er polert utover 
underlaget, så avhenger hold-
barheten på beskyttelsen hvor 
lenge det får ligge før det blir 
tørket av. Tørker man av med 
en gang, er det minimalt med 
beskyttelse, lar man det ligge i 
10-15 minutter får man optimal 
beskyttelse. Grovhet på pute 
vil også påvirke holdbarheten 
på lakkbeskyttelsesdelen av 
produktet. 

VIKTIG: UNO ADVANCED vil 
skille seg i flasken. Det er der-
for viktig å riste godt før bruk, 
og hver gang før du tilfører nytt 
på pad/pute. UNO ADVANCED 
vil herde over en periode på  
fire timer etter påføring.  
Unngå eksponering for vann i 
løpet av denne tiden.


