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Beschrijving

P562-106

Water-Based Flatting Paste

Productbeschrijving
P562-106 is een watergedragen slijpmiddel. Met deze matteerpasta kunnen vooral fade
out reparaties gemakkelijk overgespoten worden.
De pasta is silicone- en wasvrij. Resterende vervuiling kan gemakkelijk verwijderd
worden met water.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Water-Based Flatting Paste P562-106

E0300V
E1300

WERKWIJZE
Het te herstellen gedeelte grondig reinigen.

Breng P562-106 rechtstreeks aan op een abrasive Scotch-Brite™ schuurschijf
(Ultrafine grey of vergelijkbaar). Gebruik de schuurschijf en water om het te spuiten
gedeelte te schuren.

Alle resten grondig verwijderen met schoon water en drogen met een schone doek.
Het oppervlak moet nu egaal zijn.
LET OP: Als vuil niet volledig verwijderd wordt, kunnen laklagen loslaten.

Was het paneel grondig met een geschikt reinigingsmiddel van NEXA AUTOCOLOR®

Breng Nexa Autocolor aflak aan.
Zie voor een Aerosol Fade-out Process het betreffende PDS.

VOS INFORMATIE
Dit product valt niet onder de EU Directive 2004/42 en heeft daarom geen VOS classificatie. Dit
product mag gebruikt worden door professionele reparateurs.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere
doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch
onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te
treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheidsen veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op www.nexaautocolor.com
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