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PRODUKTY JSOU URČENY POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

L0700V
Tento technický list nahrazuje všechny dostupné předchozí verze

Příprava a čištění plastových podkladů
Čističe na plasty
P273-1050 a P273-1333
PRODUKT

POPIS

P273-1050

Antistatický čistič

P273-1333

Čistič na plasty

POPIS PRODUKTU
Nexa Autocolor Plastic Painting System obsahuje řadu produktů pro úspěšné lakování všech lakovatelných plastových podkladů*, od
čištění a přípravy, přes strukturování až po finální lakování.
Pečlivá příprava a čištění jsou pro úspěšnou povrchovou úpravu plastových dílů zásadní. Systém pro čištění a přípravu plastů je
navržen tak, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku se základy a vrchními krycími laky Nexa Autocolor.
P273-1333, čistič na plasty je čisticí vodou ředitelný roztok, navržený k odstranění separačních činidel a znečišťujících látek, stejně
jako vrstvy nečistot vzniklé při provozu vozidla.
P572-1050, antistatický čistič je antistatická činidlo s jedinečným složením pro plastové díly. Je navržen tak, aby zabraňoval tvorbě
elektrostatického náboje a zajišťoval bezprašnou povrchovou úpravu.
*Poznámka! Některé druhy PE se považují za nelakovatelné a některé základní nátěrové hmoty nejsou vhodné pro použití na
substráty mimořádně citlivé na rozpouštědla, jako je polystyren (PS). Podrobné informace viz příslušný technický list.

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství.
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PROCES
PRO POUŽITÍ NA NEUPRAVENÉ HOLÉ PLASTOVÉ PODKLADY S VÝJIMKOU PLASTŮ CITLIVÝCH NA ŘOZPOUŠTĚDLA
Krok 1. Čistič na plasty P273-1333
Míchejte s vodou
P273-1333
Voda

1 díl
1 díl

Nanášejte pomocí Scotchbrite™ Grey Ultrafine, jemně obruste celou plochu povrchu.
Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte oschnout.
Pokud voda tvoří na povrchu kapky nebo pění, proces zopakujte.
Krok 2. P273-1050 Antistatický čistič
Připraven k použití.
Naneste na celou plochu plastového dílu, určenou k lakování.
Použijte jednu čistou utěrku pro nanášení a druhou čistou utěrku pro utírání.
PŘEDZÁKLADOVANÝ PLASTOVÝ PODKLAD
Předzákladovaný plast by měl být obroušen pomocí P600/P800.
Použijte měkkou pěnovou podložku např. 3M™, aby nedošlo k probroušení výrobního základu.
Případná probroušená místa přelakujte pomocí P572-2000 základu na plasty ve spreji.
Po obroušení naposledy očistěte povrch pomocí vhodného předčističe a poté aplikujte vhodný 2K základ nebo plnič
Nexa Autocolor.
PLASTY CITLIVÉ NA ŘOZPOUŠTĚDLA
Míchejte s vodou
P273-1333
Voda

1 díl
2 díly

Očistěte povrch pomocí P273-1333 ZA použití Scotchbrite Grey Ultrafine.
Poté povrch očistěte vhodným předčističem.
NEAPLIKUJTE ANTISTATICKÝ ČISTIČ P273-1050 !

LIKVIDACE ODPADŮ
Se zbytky musí být zacházeno podle místních platných předpisů.
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TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Skladovací teplota: 5 až 35°C
Skladujte v souladu s místně přislušnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na
suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin
nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené až do doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které byly
otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech.
Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

VOC INFORMACE
Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.a) ve formě
připravené k použití je max. 850 g/litr.Obsah organických těkavých látek ve formě připravené k použití je max. 850 g/litr.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.
Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a
uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.
Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce:
www.nexaautocolor.com

Dovozce a distributor pro ČR:
Auto Fit, spol. s .r.o.
Vídeňská 112a
619 00 Brno
Tel.: +420 548 213 987-9
Fax: +420 548 213 990
E-mail: info@autofit.cz
www.autofit.cz

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47 05-816 Michałowice, Poland
Tel.: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13
www.nexaautocolor.com
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