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Περιγραφή Προϊόντος
Τα P980-251/-252 έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν τα τριμμένα υπολείμματα που
προέρχονται από υγρό και στεγνό τρίψιμο υποστρώματος πριν την τελική
επίστρωση. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αφαιρούν άλατα που προέρχονται από
υγρό τρίψιμο. Αποτυχία της χρήσης του P980-251/-252, ή λάθος διαδικασία,
μπορεί να προκαλέσουν ελαττώματα του φιλμ χρώματος.
Το P980-251 περιέχει πολύ χαμηλά επίπεδα οργανικών διαλυτών (VOC) και μειώνει
τις συνολικές εκπομπές διαλυτών του φανοβαφείου.
Το P980-9010 σχεδιάστηκε για να πετυχαίνετε γρηγορότερους χρόνους διαδικασίας

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.
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Διαδικασία
ΥΔΑΟΤΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
P980-251

ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
P980-9010

Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμοστούν με ένα πανί ή με μπουκάλι ψεκασμού.
Όταν χρησιμοποιείτε το μπουκάλι ψεκασμού, εφαρμόστε τα
προκαθαριστικά ομοιόμορφα και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Η
εφαρμογή με μπουκάλι ψεκασμού προσφέρει μία γρήγορη διαδικασία
Όταν χρησιμοποιείτε μόνο πανιά, χρησιμοποιείτε το ένα για να καθαρίσετε και
το άλλο για να σκουπίσετε τα υπολείμματα.

Τα P980-251/-9010 θα παγώσουν
εάν τα εκθέσετε στο κρύο.
Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία
πάνω από 4°C

ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Το περίσσευμα του P980-251
πρέπει να διατίθεται ανάλογα με
τους τοπικούς κανονισμούς.

Το περίσευμα του P980-9010 πρέπει
να διατίθεται ανάλογα με τους
τοπικούς κανονισμούς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC
Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία
προϊόντος : IIB.a) είναι μέγιστο 200 γρ/λίτρο . Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν
έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 200 γρ/λίτρο .
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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