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Beschrijving

P273-901
P850-1402

Body Cleaner
Spirit Wipe - Slow

PRODUCTBESCHRIJVING
Grondige voorbereiding en reiniging zijn essentieel voor een goed resultaat.
De voorbereidingsproducten van NEXA AUTOCOLOR® zijn ontwikkeld om optimaal
resultaat te bereiken met laksystemen van Nexa Autocolor.
P273-901 is een met water mengbaar schoonmaakmiddel voor het verwijderen van olie,
vet, vuil en poetsmiddel op gelakte oppervlakken.
P850-1402 is een petroleum distillaat zonder toevoegingen, voor het verwijderen van lichte
ophopingen op kleine plekjes blank metaal in het voorbereidingsproces.
P850-1402 is ontwikkeld voor reparaties met P850-1402 bij warmere temperaturen en
meer luchtcirculatie.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Werkwijze
P273-901
Staatvuil en verontreiniging:
P273-901
1 deel
Water
4 delen

P850-1402
Klaar voor gebruik

Zware olie, vet & siliconen
poetsmiddel
P273-901
1 deel
Water
1 deel

Aanbrengen met kwast, spons of doek.

Aanbrengen met een doek.

Laat een paar minuten inwerken.
Afspoelen met veel schoon water en
laten drogen.

Meteen met een schone doek inwrijven
om resten te verwijderen. Goed
nawrijven.

OPMERKINGEN VOOR P273-901

1

Bij grote hoeveelheden olie en vet,
een harde kwast gebruiken.

2

Voor het verwijderen van siliconen
na het reinigen; nat schuren met
P400 papier (P800 of fijner als de
kleur direct wordt opgebracht)
Gebruik 1 deel P273-901 gemengd
met 9 delen water.

3

Het afval bij deze werkwijze is
geclassificeerd als ‘gecontroleerd
afval’ en moet dusdanig verwijderd
worden.
(zie hieronder)

OPMERKINGEN VOOR P850-1402

1. Slow Spirit Wipe (P850-1402) is
geschikt voor warmere temperaturen
of hogere luchtcirculatie en grotere
reparaties.

VERWIJDEREN VAN BODY CLEANER -901 AFVAL.
Het afval dat ontstaat, is geclassificeerd als ‘Gecontroleerd Afval’ en moet verwijderd worden
overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.
Onder geen enkele omstandigheden mag het afval in het riool geloosd worden zonder
toestemming van de plaatselijke autoriteiten.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROESSIONEEL GEBRUIK.

VOS INFORMATIE
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.a) in de
gebruiksklare vorm, is maximaal 850g/liter VOS.
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 850g/liter.
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn
dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

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 gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material
Safety Data Sheet, beschikbaar op www.nexaautocolor.com
VOOR VERDERE INFORMATIE
PPG Industries
infobenelux@ppg.com
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