PRODUKTY JSOU URCENY POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

E1400V
Tento technický list nahrazuje všechny případné předchozí verze.

Aquabase® Plus vodoureditelný predcistic
P980-8252
PRODUKT
P980-8252

POPIS
Aquabase® Plus vodouředitelný předčistič

POPIS PRODUKTU
P980-8252 byl navržen k odstranení zbytku a necistot vzniklých pri príprave povrchu pred aplikací vrchních unilaku nebo bází.
Opomenutí použití nebo špatná a nedostatecná aplikace predcistice P980-8252 muže mít za následek tvorbu povrchových vad.

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství.
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E1400V

PROCES
Aplikujte predcistic P980-8252 pomocí rozprašovace rovnomerne po povrchu a setrete jej cistou uterkou.
P980-8252 je možné použít pouze, pokud bude setren uterkou.
Použijte jednu cistou uterku pro aplikaci a další cistou uterku pro setrení necistot.

Se zbytky P980-8252 musí být zacházeno podle platných místních predpisu.

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Skladovací teplota: 5 až 35°C
Skladujte v souladu s místne príslušnými predpisy. Skladujte v originálních obalech, chránených proti prímému slunecnímu zárení, na
suchých, chladných a dobre vetraných místech, stranou od nekompatibilních materiálu (viz. oddíl 10 v bezpecnostním listu) a potravin
nebo nápoju. Obaly udržujte pevne a tesne uzavrené až do doby, než budete produkt potrebovat k použití. Obaly, které byly
otevreny, je nutné znovu peclive uzavrít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznacených obalech.
Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostredí.

VOC INFORMACE
Limit koncentrace organických tekavých látek podle predpisu Evropské unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.a) ve forme
pripravené k použití je max. 200 g/litr.Obsah organických tekavých látek ve forme pripravené k použití je max. 200 g/litr.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Tyto produkty jsou urceny pouze k profesionálnímu použití a nesmejí být používány k jiným úcelum, než ke kterým jsou urceny.
Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na soucasné úrovni dosažených vedeckých a technických znalostí a
uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatrení pro zajištení vhodnosti produktu pro plánovaný úcel použití.
Pro více informací o ochrane zdraví a bezpecnosti si prectete bezpecnostní list, který je dostupný také na stránce:
www.nexaautocolor.com

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

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou urceny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství..
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