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Brayt - nowa marka, nowa historia, 

która została wpleciona w 40 letnią tradycję firmy TROTON.

Dzięki zespołowi ludzi i ich zaangażowaniu w rozwój firmy, 

podjęliśmy wyzwanie rozszerzenia produkcji o pasty polerskie.

Dla nas i dla naszej firmy,

 nawet te najbardziej nieprawdopodobne pomysły 

stają się rzeczywistością!



TWÓJ PARTNER 
W PRACY

industry

www.troton.pl

DIAMOND

DIAMOND step I

DIAMOND step II

DIAMOND
PERFECT FINISH

DIAMOND



BRAYT Z1 PREMIUM PASTA POLERSKA

pojemność
1 KG

4,5 KG

nr artykułu
12636
12637

Bardzo skuteczny i wydajny środek do polerowania, który nie zawiera siliko-
nów. Dzięki zawartości wysokiej jakości minerałów polerskich zapewnia bardzo 
dobry efekt za pomocą jednoetapowego procesu. W krótkim czasie eliminuje 
defekty po szlifowaniu papierem ściernym (od P1200) oraz inne uszkodzenia 
eksploatacyjne gwarantując otrzymanie idealnej powierzchni. Optymalny skład 
produktu powoduje, że polerowana powierzchnia nie rozgrzewa się nadmiernie 
a po zakończonym procesie środek jest łatwy do czyszczenia. 

BRAYT i01 HIGH GLOSS PASTA POLERSKA
Pasta polerska rekomendowana do zastosowania na wszelkiego rodzaju po-
wierzchniach lakierowanych, również na lakierach twardych i odpornych na 
zarysowania (włączając lakiery ceramiczne). Odpowiednia do zastosowania za-
równo na świeże (spolimeryzowane) jak i stare powłoki lakiernicze. Może być 
stosowana z większością dostępnych na rynku aplikatorów (gąbki, wełny, mikro-
fibry). Produkt nie zawiera wypełniaczy ani silikonu.

pojemność
1 KG

nr artykułu
11564

BRAYT  i1 STRONG PASTA POLERSKA
Pasta polerska odpowiednia do stosowania na wszystkich lakierach przemysło-
wych, włączając lakiery twarde, odporne na zarysowania (w tym lakiery cera-
miczne). 
Produkt rekomendowany zarówno na świeże jak i na stare powłoki lakiernicze. 
Z łatwością usuwa zarysowania i ślady po szlifowaniu papierem ściernym.  Nie 
zawiera silikonu ani wypełniaczy.

pojemność
1 KG

4,6 KG

nr artykułu
11216
11818

siła cięcia stopień połysku

siła cięcia stopień połysku

siła cięcia stopień połysku

PASTY POLERSKIE



BRAYT i11 CUT PASTA POLERSKA 

BRAYT  i11 PASTA POLERSKA 

pojemność
1 KG

nr artykułu
11218

pojemność
1 KG

1 KG (butelka)
4,5 KG

nr artykułu
11217
11753
11541

Produkt rekomendowany do zastosowania na twardych lakierach oraz żelkotach (narzędziowych lub 
przemysłowych). W jednoetapowym procesie pozwala usunąć defekty i ślady po szlifowaniu papierem 
ściernym P1200. Pasta posiada dużą siłę cięcia a jednocześnie pozwala uzyskać właściwy połysk. Od-
powiednia do zastosowania ręcznie lub maszynowo.

Pasta polerska przeznaczona do lakierów poliestrowych (PE), poliuretanowych (PU), akrylo-
wych, oraz wodnych do wykorzystania w przemyśle meblarskim. Prosta i łatwa w użyciu, zapew-
nia uzyskanie powierzchni w idealnym stanie, bez ukrytych defektów i sztucznego nabłyszcza-
nia.  Pozwala szybko usunąć ślady po szlifowaniu papierem ściernym. Dzięki zawartym w niej 
wysokiej jakości minerałom polerskim umożliwia otrzymanie dobrego połysku w krótkim czasie  
bez nadmiernego nagrzewania powierzchni. Nie zawiera wypełniaczy woskowych ani silikonu.

siła cięcia stopień połysku

siła cięcia stopień połysku

BRAYT i3  
PŁYN ZMYWAJĄCO - ZABEZPIECZAJĄCY

pojemność
500 ml

nr artykułu
13458

Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów farb i lakierów. Zapewnia doskonały wygląd oraz 
powłokę ochronną również w przypadku różnych trudnych powłok. Doskonale usuwa wszelkie 
ślady środków ściernych, mgiełkę itp. a jednocześnie działa antystatycznie tworząc przy tym do-
datkową ochronę. Środek można nakładać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu miękkiej gąbki. 
Nie zawiera silikonu i krzemionki.

pojemność
500 g
1 KG

4,6 KG

nr artykułu
11212
11211
11213

BRAYT  i1 LIQUID PASTA POLERSKA 

Uniwersalna pasta polerska, odpowiednia do każdego rodzaju powierzchni. 
Szybko eliminuje defekty po szlifowaniu papierem ściernym oraz uszkodzenia 
eksploatacyjne gwarantując otrzymanie idealnej powierzchni. Zawiera wysokiej 
jakości minerały polerujące, co zapewnia osiąganie bardzo dobrego efektu za 
pomocą jednoetapowego procesu. Dzięki optymalnemu składowi środek nie 
powoduje nadmiernego rozgrzewania powierzchni, będąc zarazem łatwym do 
czyszczenia.



BRAYT  Z-A 

PASTA POLERSKA do automatów 

BRAYT  Z-A  PASTA POLERSKA do automatów
BRAYT Z-A to pasta polerska do automatów o konsystencji kremu polerskiego z wydajnym, mocnym 
ziarnem o podwyższonych parametrach cięcia. Zastosowane w niej środki powodują nadanie wysokie-
go połysku z dobrym rozproszeniem ciepła na polerowanej powierzchni.

siła cięcia stopień połysku

pojemność
20 KG
4,5 KG
1 KG

nr artykułu
13290
13583
13582





GĄBKA POLERSKA BIAŁA „PROFI”
Twarda gąbka polerska na rzep, wykonana z innowacyjnej pianki 
poliuretanowej zmniejszającej efekt przegrzewania powierzchni, 
doskonale współpracująca z pastami i mleczkami polerskimi.

GĄBKI POLERSKIE
rozmiar

ø 80 x 30 mm
ø 150 x30 mm
ø 180 x 30mm

nr artykułu
300007281
300005933
300007260

GĄBKA POLERSKA CZERWONA „FINISH”
Miękka gąbka polerska wykonana z pianki nowej generacji przezna-
czona do polerowania wykończeniowego oraz nakładania powłok 
ochronnych. Doskonale współpracująca z emulsjami, mleczkami 
i woskami dając idealną jakość powierzchni.

rozmiar
ø 80 x 30 mm
ø 150 x 30 mm

nr artykułu
300007282
300005934

GĄBKA POLERSKA Z NACIĘCIAMI - BIAŁA 
Twarda gąbka polerska z nacięciami w kształcie kwadratów, za-
projektowana do efektywnego polerowania powierzchni lakierowa-
nych. Agresywność pianki poliuretanowej oraz specjalnie zapro-
jektowane nacięcia powodują znaczne skrócenie czasu pracy przy 
pastach o zmiennej strukturze ziarna tnącego. Gąbka pozwala osią-
gnąć idealny efekt, a twarda przekładka stabilizująca oraz mocny 
rzep zapewniają trwałe i stabilne mocowanie. Produkt dedykowany 
do pracy na świeżych i twardych lakierach.

rozmiar
ø 135 x 25 mm
ø 180 x 25 mm

nr artykułu
300007992
300007990

GĄBKA POLERSKA Z NACIĘCIAMI - ŻÓŁTA strong
 
Gąbka polerska wyróżniająca się większą agresywnością i wytrzy-
małością  z nacięciami w kształcie kwadratów, zaprojektowana do 
efektywnego polerowania powierzchni lakierowanych po matowa-
niu papierem ściernym o gradacji P1200, P1500. Pianka poliureta-
nowa oraz specjalnie zaprojektowane nacięcia powodują znaczne 
skrócenie czasu pracy przy pastach o zmiennej strukturze ziarna 
tnącego. Gąbka pozwala osiągnąć idealny efekt, a twarda prze-
kładka stabilizująca, oraz mocny rzep zapewniają trwałe i stabilne 
mocowanie. Produkt dedykowany do pracy na  twardych lakierach 
oraz na automatach polerskich.

rozmiar
ø 135 x 25 mm
ø 180 x 25 mm

nr artykułu
300008633
300008632

GĄBKA POLERUJĄCO - WYKOŃCZENIOWA
Gąbka otwartokomórkowa przeznaczona do polerowania końcowe-
go. Może być wykorzystywana do usuwania hologramów i niewiel-
kich defektów powierzchni. 

rozmiar
ø 230 mm

nr artykułu
300007873



GĄBKI POLERSKIE ,,DIAMOND’’

GĄBKA POLERSKA ZIELONA „DIAMOND”
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii piany otwartoko-
mórkowej, która pozwala na zwiększoną siłę cięcia. Struktura gąbki 
oraz środkowy otwór wentylacyjny zapewniają dobre odprowadze-
nie temperatury wytwarzanej przy polerowaniu, zachowując przy 
tym odpowiednią twardość roboczą. Gąbka przeznaczona do pierw-
szego etapu polerowania (mocna siła cięcia).

rozmiar nr artykułu

GĄBKA POLERSKA BURGUND „DIAMOND” 
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii otwartokomórko-
wej o średniej sile cięcia. Struktura oraz budowa gąbki pozwala na 
dobre odprowadzenie temperatury przy polerowaniu powierzchni. 
Gąbka przeznaczona do drugiego etapu polerowania (średnia siła 
cięcia).

GĄBKA POLERSKA BIAŁA „PERFECT FINISH”
Gąbka polerska wykonana ze specjalnej pianki otwartokomórkowej 
do perfekcyjnych wykończeń polerowanej powierzchni.

ø 155 - 170 mm
x 25 mm 300008987

rozmiar nr artykułu
ø 155 - 170 mm

x 25 mm 300008988

rozmiar nr artykułu
ø 155 - 170 mm

x 25 mm 300008989



WEŁNY POLERSKIE

rozmiar
ø 130 mm
ø 150 mm
ø 180 mm

nr artykułu
300006472
300005556
300005555

WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D” ŻÓŁTA
Wełna polerska przeznaczona do usuwania defektów i odświeża-
nia wszelkich bardzo twardych powierzchni takich jak lakiery ce-
ramiczne, żelkoty techniczne, lakiery przemysłowe utwardzane 
promieniami UV. Wykonana w 100% z naturalnej wełny jagnięcej. 
Odpowiednia do wykorzystywania w branży meblarskiej oraz przy 
produkcji wyrobów wykonanych z kompozytów.

nr artykułu
300006473
300005558
300005557

rozmiar
ø 80 mm
ø 150 mm
ø 180 mm

WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM” BIAŁA
Profesjonalna głowica polerska wykonana ze 100% naturalnej weł-
ny jagnięcej, przeznaczona do usuwania defektów powierzchni 
wykonanych papierem ściernym, zmatowień eksploatacyjnych itp. 
Rekomendowana do pracy po papierze ściernym o gradacji P1200-
1500. Odpowiednia do wykorzystywania w branży samochodowej, 
meblarskiej oraz przy produkcji wyrobów wykonanych z kompo-
zytów.

WEŁNA POLERSKA JEDNOSTRONNA
 
Wełna polerska wykonana w 100% z naturalnej owczej wełny. Ideal-
na do usuwania zarysowań i zmatowień na dużych powierzchniach. 
Doskonale nadaje się do polerowania lakierów PU, żelkotów i żel-
kotów narzędziowych. 

nr artykułu
300006613

rozmiar
ø 200 mm

nr artykułu
300006614

rozmiar
ø 220 mm

WEŁNA POLERSKA DWUSTRONNA
Wykonana w 100% z naturalnej wełny owczej dwustronna głowica 
polerska rekomendowana do pracy na żelkotach i lakierach PU. 
Dostarczana wraz z uchwytem mocującym na gwint M14. 

WEŁNIANY STOŻEK POLERSKI 

Stożek polerski wykonany z naturalnej owczej wełny. Doskonale 
nadaje się do polerowania trudnodostępnych miejsc, krawędzi i na-
rożników. Idealnie usuwa zmatowienia i zarysowania na powierzch-
niach malowanych lakierami PU oraz żelkotach. 

nr artykułu
300006619

rozmiar
ø 80 mm



MOCOWANIA TARCZ POLERSKICH 

PRZEJŚCIÓWKA M14
Uniwersalna przejściówka do mocowań tarcz polerskich z gwintu 
M14 do mocowania wiertarki. 

MOCOWANIE ŻÓŁTO-CZARNE UNIWERSALNE
Standardowe mocowanie z elastycznymi krawędziami.

MOCOWANIE CZERWONE SOFT  
Mocowanie z elastyczną miękką przekładką przeznaczone do pole-
rowania powierzchni z dużą ilością przetłoczeń.

MOCOWANIE TARCZY POLERSKIEJ DO  WIERTARKI

MOCOWANIE TARCZY POLERSKIEJ DO SZLIFIERKI

MOCOWANIE CZERWONE
Talerz mocujący aplikatora polerskiego wyposażony w warstwę 
amortyzującą zapewniającą swobodne prace polerskie i możliwość 
dostępu do trudno dostępnych miejsc. Dedykowany do gąbek i we-
łen polerskich BRAYT o średnicy 80 mm oraz innych aplikatorów o 
średnicy od Ø 75mm.

MOCOWANIE CZERWONE THIN  
Cienka warstwa amortyzująca zapewnia stabilną pracę na dużych 
powierzchniach.  Produkt dedykowany do wszystkich aplikatorów 
o średnicy od Ø 150 mm.

MOCOWANIE ŻÓŁTE FLEXI  
Idealne do pracy z gąbką polerująco-wykończeniową BRAYT 
Ø 230 mm  oraz z innymi aplikatorami o średnicy od Ø 180 
mm. Dzięki elastycznej budowie zapewnia swobodną pracę z 
aplikatorem i dostęp do trudno dostępnych podczas prac poler-
skich miejsc.

300005880 Ø 150 mm
300005879 Ø 120 mm

 Ø 120 mm 300005881

300006615 Ø   50 mm

300006616 Ø   50 mm

300007933 Ø 80 mm

 Ø 150 mm 300007932

 Ø 180 mm 300006474

300007934



Aplikator przeznaczony do usunięcia lub zmniejszenia efektu skórki pomarańczowej bez koniecz-
ności szlifowania powierzchni (porównywalny z papierem ściernym P3000). Do stosowania z pastą 
polerską. W niektórych przypadkach może powstać konieczność przepolerowania wykończeniowe-
go powierzchni. Wyłącznie do użytku profesjonalnego za pomocą orbitalnej lub rotacyjnej maszyny 
polerskiej. 

Aplikator przeznaczony do usunięcia lub zmniejszenia efektu skórki pomarańczowej bez konieczno-
ści szlifowania powierzchni (porównywalny z papierem ściernym P2000). Do stosowania z pastą po-
lerską. Wyłącznie do użytku profesjonalnego za pomocą orbitalnej lub rotacyjnej maszyny polerskiej.

Dysk przeznaczony do czyszczenia powłok lakierniczych i szkła w procesie mechanicznym i ręcznym. 
Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia takie jak żywica, ślady po owadach itp. Bezpieczny 
dla wszystkich rodzajów lakierów samochodowych i przemysłowych.

GŁOWICA Z MIKROFIBRY DO POLEROWANIA

GŁOWICA Z MIKROFIBRY DO WYKOŃCZENIA

APLIKATOR DO USUWANIA 
SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „SZTRUKS”

APLIKATOR DO USUWANIA 
SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS”

DYSK DO CZYSZCZENIA LAKIERU I SZKŁA

Dysk wykonany z mikrofibry umieszczonej na gąbce z rzepem. Przeznaczony do polerowania za 
pomocą polerki rotacyjnej oraz orbitalnej. Pomaga skorygować mikrodefekty na powierzchni la-
kieru.

Dysk wykonany z mikrofibry umieszczonej na miękkiej gąbce z rzepem. Przeznaczony do końco-
wego polerowania za pomocą polerki rotacyjnej oraz orbitalnej. Pomaga otrzymać idealny połysk 
lakieru.

300006610

300006611

300006612

300006618

 Ø 130 mm

 Ø 135 mm

 Ø 135 mm

 Ø 150 mm

APLIKATORY SPECJALISTYCZNE

300006609 Ø 130 mm



ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY  
CZERWONA  (uniwersalna) - służąca do polerowania 
ręcznego oraz do wykończenia

SZARA  (wykończeniowa) - przeznaczona do wykończenia 
i dopolerowywania

CIEMNOSZARA (żółte obszycie) - rekomendowana do szyb

CIEMNOSZARA (czerwone obszycie)  -  ogólnego zastoso-
wania, nadaje się do polerowania oraz usuwania pozosta-
łości past po polerowaniu.

ŻÓŁTA  (600 g) - idealna do wosków 

BIAŁA  (do czyszczenia, 500 g) - idealna do suszenia 
i czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni.

30000557540 x 40 cm

30000557340 x 40 cm

30000765140 x 40 cm

30000764940 x 60 cm

30000765040 x 40 cm

30000764840 x 60 cm



Przenośna lampa idealnie odtwarzająca warunki światła naturalnego. Nowoczesne źródło 
LED COB o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw RA>95 maksymalnie zbliżonym 
do światła dziennego, umożliwia perfekcyjne dobranie właściwego koloru i odcienia lakieru 
m.in. samochodowego. Ułatwia sprawdzenie koloru względem wzornika oraz sprawdzenie 
samego pokrycia.  W świetle tej lampy łatwo można wykryć najmniejsze  defekty powłoki 
lakierniczej, takie jak plamy, hologramy czy przegrzanie powierzchni.
Sprawdzenie koloru z wzornikiem  - zdejmujemy soczewkę (światło rozproszone) 
Sprawdzenie powłoki -  z założoną  soczewką.  

KLOCEK SZLIFIERSKI Z RZEPEM „PÓŁKSIĘŻYC” 

AKUMULATOROWA LAMPA INSPEKCYJNA 

Kształt klocka pozwala na dotarcie do trudno dostępnych i wąskich miejsc powierzchni 
prostych jak i profilowanych. Praca tym produktem daje wysoką dokładność obróbki 
elementów szlifowanej powierzchni i uzyskanie efektu pierwotnego.
Ma szerokie zastosowanie w branży samochodowej, malarskiej i budowlanej oraz w 
stolarstwie.

nr art.                300008049

miękki  150 mm
twardy  150 mm

FARTUCH Z MIKROFIBRY

nr art. 300005564

300007502
300007503



NOTATKI



www.troton.pl

miejsce na pieczątkę dystrybutora


