Αντισιλικόνη για 2K P273-1086

J3300V
E1300

Τεχνικές Οδηγίες
Μάιος 2006
INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

J3300V
Αντισιλικόνη για 2K
P273-1086
Προϊόν

Περιγραφή

P273-1086

Αντισιλικόνη για 2K

Περιγραφή Προϊόντος
Το P273-1086 είναι σχεδιασμένο για να εμποδίσει το σχηματισμό του ελαττώματος
που μπορεί να προκληθεί από τη σιλικόνη, το λάδι και το κερί. Αυτό το προϊόν
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με βερνίκια 2 συστατικών και αποχρώσεις μονής
επίστρωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το P273-1086 ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε υποστρώματα 2Κ ή
σε αποχρώσεις διπλής 2K.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε περίπτωση σχηματισμού ελαττώματος ή μόλυνσης από σιλικόνη στο πρώτο χέρι εφαρμογής,
προσθέστε 5-10 γραμμάρια P273-1086 σε 1 λίτρο έτοιμο προς ψεκασμό βερνικιού 2Κ ή
απόχρωσης μονής επίστρωσης.
Συνεχίστε την εφαρμογή όπως συνήθως
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 5-10 gr
ANA ΛΙΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟ.

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 Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry, Belco and 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.
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