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E0100V
Υλικά Προετοιμασίας 1
Προϊόν

Περιγραφή

P800-127

Αντισκωριακό

Περιγραφή Προϊόντος
Το P800-127 είναι κατάλληλο για να αφαιρεί τη σκουριά από τη γυμνή λαμαρίνα και το
γυμνό αλουμίνιο αμέσως πριν τη βαφή.
Το P800-127 μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε καθαρή γυμνή λαμαρίνα (μετά το
τρίψιμο) εάν θέλετε να προχωρήσετε σε φωσφάτωση, το οποίο θα βελτιώσει την
πρόσφυση και την αντισκωριακή προστασία στο σύστημα βαφής που θα εφαρμοστεί.
Εάν χυθεί δεν θα επηρεάσει την υπάρχουσα βαφή σε καλή κατάσταση.

Επιφάνειες και Προετοιμασία
Το P800-127 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε γυμνή λαμαρίνα ή γυμνό αλουμίνιο.
Μην το χρησιμοποιείτε σε γαλβανισμένη λαμαρίνα ή άλλη επιφάνεια επικαλυμμένη
με ψευδάργυρο.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Υλικά Προετοιμασίας 1 P800-127

E0100V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
P800-127
P800-127
Νερό

1 μέρος
2 μέρη

Αναμίξτε σε κουβά από πολυαιθυλένιο η λάστιχο
Ρίξτε το πάνω στο μέταλλο. Βουρτσίστε καλά την επιφάνεια βουρτσάκι με
μεγάλο χερούλι.
Μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσετε συρματάκι ή πλαστικό λειαντικό
π.χ. Scotchbrite.
Χρησιμοποιείτε πλαστικό λειαντικό σε αλουμίνιο.
Αφήστε το μέχρι να αφαιρεθεί η σκουριά.
Μην αφήσετε το P800-127 να στεγνώσει, εφαρμόστε περισσότερο
εάν στεγνώσει.
Πλύνετε με καθαρό νερό.
Στεγνώστε το μέταλλο όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην λεκιάσει.
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα η γυμνή λαμαρίνα πρέπει να ασταρώνετε με
αστάρι απ’ ευθείας με ένα αστάρι πρόσφυσης από τη Nexa Autocolor το
συντομότερο δυνατόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να φοράτε γάντια και μάσκα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC
Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU
(κατηγορία προϊόντος: IIB.a) είναι μέγιστο 850 γρ/λίτρο. Η περιεκτικότητα σε VOC για το
συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 850 γρ/λίτρο.
Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος
μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.
Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε
αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης
να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλόλητα του προϊόντος
για τον προσδοκώμενο σκοπό.
Για σχετικές πληροφορίες για την Υγειά και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
PPG ΕΛΛΑΣ
Τατοϊου 45
136 77, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6
Fax : 210 2460313
Τα λογότυπα Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry, Belco και
Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.
Πνευματική ιδιοκτησία © 2002 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε
δικαιώματος.
Η πνευματική ιδιοκτησία των παραπάνω προϊόντων ότι είναι
πρωτότυποι επιβεβαιώνεται από την PPG Industries.
Το λογότυπο Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

