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Beschrijving

P980-8212

Aquabase Plus Gunwash

PRODUCTBESCHRIJVING
P980-8212 is ontwikkeld om apparatuur te reinigen die gebruikt wordt voor het mengen en
aanbrengen van watergedragen producten NEXA AUTOCOLOR®. Het verwijdert ook
lakrestanten op externe spuitpistoolonderdelen.

WERKWIJZE
Reinig het spuitpistool met AQUABASE® Plus Gunwash P980-8212. Hierna drogen met
een schone doek. Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen, om te voorkomen dat er
moeilijk te verwijderen lakresten ontstaan die de werking van het spuitpistool en/of ander
gereedschap nadelig beïnvloeden.

AFVALVERWIJDERING
Aquabase Plus Gunwash P980-8212 en ander ontstaan afval, moet op de juiste manier en
in overeenstemming met de locale regelgeving worden verwijderd. Onder geen enkele
omstandigheid mag watergedragen afval in het openbare riool terecht komen, zonder
schriftelijke toestemming van de autoriteiten.
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VOS INFORMATIE
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.a) in de
gebruiksklare vorm, is maximaal 850 g/liter VOS.
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 850/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 MEER INFORMATIE
PPG Industries
infobenelux@ppg.com

NEXA AUTOCOLOR,
, AQUABASE, AQUADRY, BELCO and ECOFAST are registered trademarks of PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries, all rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

