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P562-100
Προϊόν

Περιγραφή

P562-100

Υδαοτοδιαλυτή Αλοιφή Τριψίματος

Περιγραφή Προϊόντος
Η P562-100 είναι μία υδατοδιαλυτή αλοιφή για τρίψιμο, η οποία προσφέρει μία
γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδο προετοιμασίας επιφανειών για την προετοιμασία
των επιφανειών για την επαναβαφή ειδικότερα για τις επισκευές που θέλουν σβήσιμο.
Δεν περιέχει σιλικόνη η κερί, και οποιοδήποτε υπόλειμμα μπορεί να φύγει με νερό.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΗΛΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Υδατοδιαλυτή Αλοιφή Τριψίματος P562-100
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E1300

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Εξασφαλίστε ότι όλη η περιοχή που θα επισκευαστεί έχει καθαριστεί με
προκαθαριστικό σχολαστικά.

Εφαρμόστε την P562-100 απ’ ευθείας με ένα σφουγγαράκι Scotchbrite™
(Ultrafine γκρι ή παρόμοιο). Χρησιμοποιείστε το σφουγγαράκι και την
αλοιφή με νερό για να τρίψετε την περιοχή που θα βάψετε.

Πλύνετε τα υπολείμματα με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά με ένα
καθαρό πανί.
Η περιοχή θα πρέπει να έχει μία ομοιόμορφη ματ εμφάνιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν δεν αφαιρέσετε τα υπολείμματα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην
πρόσφυση και στα επόμενα χέρια της βαφής.
Σκουπίστε το κομμάτι καλά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
προκαθαριστικό της Nexa Autocolor πριν την εφαρμογή της βαφής.

Εφαρμόστε μία τελική επίστρωση της Nexa Autocolor
Ανατρέξτε στις Τεχνικές Οδηγίες Διαδικασία Σβησίματος με Σπρέι.

Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για επαγγελματική βαφή μόνο 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 Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast
είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.
Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα
Πρωτοποριακές
ανήκουν PPG Industries.
Το Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc
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