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M1000V
Διαδικασία Σβησίματος
P850-1621 & P273-1105
Προϊόν

Περιγραφή

P850-1621

Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέι

P273-1105

Διαλυτικό Σβησίματος Express (χρήση με πιστόλι)

Περιγραφή Προϊόντος
Το Διαλυτικό Σβησίματος σε σπρέι και το express διαλυτικό σβησίματος από τη Nexa Autocolor
προσφέρει μία εύκολη και απλή διαδικασία σβησίματος και είναι κατάλληλο για όλα τα είδη
εργασιών.
Το Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέι P850-1621 και το διαλυτικό σβησίματος express P273-1105
προσφέρουν έναν απλό και εύκολο τρόπο για να πραγματοποιήσετε μία ένα σβήσιμο σε όλα τα
Βερνίκια 2Κ της Nexa Autocolor και τις μη Μεταλλικές Αποχρώσεις. Έχουν σχεδιαστεί για
εύκολη εφαρμογή και έχει πολύ καλή απορρόφηση άχνας, δίνοντας ένα τελικό αποτέλεσμα
υψηλής γυαλάδας και υψηλής ποιότητας στη διαδικασία σβησίματος
Ανατρέξτε στις Τεχνικές Οδηγίες για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τελικές επιστρώσεις
Nexa Autocolor. Αυτή η Τεχνική Οδηγία αναφέρεται στη διαδικασία σβησίματος.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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Γενικές Σημειώσεις για τη Διαδικασία

ati

Προετοιμασία
1) Εξασφαλίστε ότι τα κομμάτια είναι πολύ καλά καθαρισμένα.
2) Τρίψτε την επισκευασμένη περιοχή με γυαλόχαρτο όχι πιο χονδρό από το P1000 (υγρό) ή P500
(ξηρό).
3) Προετοιμάστε την γύρω περιοχή χρησιμοποιώντας P562-100/-106 τρίβοντας με Scotchbrite™
Ultrafine. Καθαρίστε με το κατάλληλο κυρόπανο πριν το ψέκασμα
4) Απολιπάνετε σχολαστικά με το κατάλληλο προκαθαριστικό. Περάστε κηρόπανο την περιοχή που θα
βάψετε.
5) Όταν έχετε να κάνετε ένα μεγάλο σβήσιμο π.χ. Φτερό προς πόρτα, είναι πιο εύκολο να μασκάρετε
πρόχειρα το κομμάτι που θα σβήσετε.
6) Βάψτε με το συνηθισμένο τρόπο.
7) Αφαιρέστε το πρόχειρο μασκάρισμα, και κάνοντας τοξοειδής κινήσεις με το σπρέι σβήστε από έξω
προς τα μέσα.
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General Process Notes
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Διαδικασία
2K Βερνικιού

Διαδικασίας
P471-2K HS
Plus Σειράς

P850-1621 Διαλυτικό σβησίματος σπρέυ

P273-1105 Διαλυτικό σβησίματος Express

1)

Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με
το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή
σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή
άχνα στην άκρη.

2)

Εφαρμόστε το P850-1621 Διαλυτικό
Σβησίματος σε Σπρέι μέχρι την άκρη του
του βερνικιού, με ελαφριά χέρια για να
σβήσετε στην άκρη της άχνας. ΜΗΝ
εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.

2) Χρησιμοποιώντας πιστόλι εφαρμόστε
P273-1105 Express Blender μέχρι την
άκρη του του βερνικιού, με ελαφριά χέρια
για να σβήσετε στην άκρη της άχνας. ΜΗΝ
εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.

3)

Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει
σε βάθος.

3) Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει σε
βάθος.

4)

Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή
σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή
(SPP1001), προσπαθώντας να μην
γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή
σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα τελικό
γυάλισμα.

P850-1621 Διαλυτικό Σβησίματος σε
Σπρέι
1)

Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με
το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή
σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή
άχνα στην άκρη.

2)

Εφαρμόστε ένα χέρι Βερνικιού πάνω
από την άκρη της βαμμένης περιοχής.
Χρησιμοποιείστε τον ίδιο σκληρυντή που
χρησιμοποιείτε για την απόχρωση 2Κ.
Μετά τη συνηθισμένη εφαρμογή με το
πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή
σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή
άχνα στην άκρη.

3)

Εφαρμόστε το P850-1621 Διαλυτικό
Σβησίματος σε Σπρέι μέχρι την άκρη του
βερνικιού, με ελαφριά χέρια για να
σβήσετε στην άκρη της άχνας. ΜΗΝ
εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.

4)

Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει
σε βάθος.

5)

Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή
σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή
(SPP1001), προσπαθώντας να μην
γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή
σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα τελικό
γυάλισμα.
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1)

4)

Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με
το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή
σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή
στεγνή άχνα στην άκρη.

Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή
σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή
(SPP1001), προσπαθώντας να μην
γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή
σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα
τελικό γυάλισμα.

P273-1105 Διαλυτικό σβησίματοςExpress
1) Μετά από τη συνηθισμένη εφαρμογή με το
πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή
σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή στεγνή
άχνα στην άκρη
2)

Εφαρμόστε ένα χέρι Βερνικιού πάνω
από την άκρη της βαμμένης περιοχής.
Χρησιμοποιείστε τον ίδιο σκληρυντή
που χρησιμοποιείτε για την απόχρωση
2Κ. Μετά τη συνηθισμένη εφαρμογή με
το πιστόλι μεγαλώστε την περιοχή
σβησίματος αφήνοντας μία λεπτή
στεγνή άχνα στην άκρη.

3) Χρησιμοποιείστε πιστόλι, εφαρμόστε
P273-1105 Διαλυτικό σβησίματος Express
μέχρι την άκρη του βερνικιού, με ελαφριά
χέρια για να σβήσετε στην άκρη της άχνας.
ΜΗΝ εφαρμόσετε γεμάτα χέρια.
4) Αφήστε το φιλμ χρώματος να στεγνώσει σε
βάθος.
5)

Γυαλίστε ελαφριά την περιοχή
σβησίματος με τη γυαλιστική αλοιφή
(SPP1001), προσπαθώντας να μην
γυαλίσετε πιο κάτω από την περιοχή
σβησίματος. Ολοκληρώστε με ένα
τελικό γυάλισμα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ, P850-1621
Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU
(κατηγορία προϊόντος : IIB.e) είναι μέγιστο 840 γρ/λίτρο.
Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840 γρ/λίτρο
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: www.nexaautocolor.com

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
PPG ΕΛΛΑΣ
Τατοϊου 45
136 77, Αχαρναί
Τηλ: 210 2402975-6
Fax : 210 2460313

To Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3Μ UK Plc
Τα Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast
Είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.
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