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Một hợp chất dùng để đánh bóng được tạo ra với mục đích loại bỏ những khiếm khuyết nhỏ
trên bề mặt sơn xe cũng như các vết xước nhỏ, những đốm nước, vết xoắn hay sự ôxi hóa trên
bề mặt sơn. Công việc đánh bóng là công việc sử dụng các hóa chất làm sạch với các dụng
cụ mài mòn để là mỏng hay làm phẳng bề mặt sơn.

  

     Giả sử có một vết xước nhỏ trên lớp sơn clear, ánh sáng có thể khúc xạ từ những mép cực
nhỏ của chúng khiến chúng ta nhìn rõ vết xước hơn, đánh bóng có thể làm phẳng nhẵn hay
làm mỏng các mép đó, giảm bớt số lượng của ánh sáng phản chiếu từ các vết xước.

         Trong nhiều trường hợp, việc đánh bóng có thể loại bỏ hoàn toàn những vết xước dăm
hay các vết bẩn khác. Xi (Wax) được thiết kế để tăng cường độ bóng và bảo vệ một bề
mặt đã được đánh bóng trước đó, sự bảo vệ này là cần thiết dể giữ bề mặt sơn tránh được
những bụi bẩn từ ngoài không khí, nhựa đường và các chất ô nhiễm khác, đây là những
nguyên nhân gây ra tổn hại tiềm taàng trong thời gian dài.        Một số sản phẩm tổng
hợp kết hợp sự bào mòn của của đánh bóng với sự bảo vệ của đánh xi. Những sản phẩm này
tốt khi chúng ta có ít thời gian để chăm sóc xe, tuy nhiên nó không thể tốt bằng khi chúng ta
thực hiện một quá trình đầy đủ bao gồm đánh bóng và đánh xi.
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