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Descrição

P166-100

Guia de Lixagem em Aerossol

Descrição do produto
O P166-100 é um guia de lixagem, de cor preta, em aerossol, ideal para facilitar a lixagem dos Primários 2K.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Valor limite da UE para este produto (subcategoria de produto: IIB/e) nas condições de pronto a aplicar é 840
g/l de COV.
O conteúdo em COV deste produto nas condições de pronto a aplicar é no máximo 840 g/l.
Segundo o modo de utilização escolhido, o COV real deste produto “pronto a usar” pode ser inferior ao
especificado pela directiva da UE.

Processo
Pronto a aplicar.
Nota: agitar muito bem a embalagem (aprox. 2 minutos) até que as esferas se façam ouvir.

Aplicar o Guia de Lixagem logo que o primário comece a secar.
Distância de aplicação: 20 a 25 cm.
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ESTES PRODUTOS SÓ DEVEM SER UTILIZADOS NA PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS POR PROFISSIONAIS, APÓS CONSULTA DA INFORMAÇÃO DO FABRICANTE
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Processo
Aplicar a pulverizar sobre a superfície com primário.

Após o tempo de secagem (endurecimento) do primário, lixar a seco ou a húmido.
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Estes produtos destinam-se exclusivamente à pintura profissional de veículos. Não devem ser utilizados para outros fins que não os
especificados. A informação contida neste boletim técnico é baseada em conhecimentos científicos e técnicos actuais e é da responsabilidade
do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto à finalidade pretendida.
Para mais informação sobre segurança e higiene, consultar as notas dos boletins técnicos, também disponíveis em:
www.pt.nexaautocolor.com/pt
Para mais informação, contactar:
Nexa Autocolor®
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España Tel:+34 93 565 03 25

