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Descrição

P980-8212

Limpador de Pistolas Aquabase Plus

Descrição deo produto
O P980-8212 foi projetado para facilitar a limpeza do equipamento utilizado no proceso de mistura
e aplicação de productos à base agua Nexa Autocolor.
Ele também limpa fcilmente residuos e depósitos no exterior de pistolas de pulverização.

EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.
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Use

Depósito de sujeira

Limpe bem com o Aquabase Plus P980-8212 Gun Cleaner e
seque com um pano limpo. Reomenda-se que o equipamento
seja limpo imediatamente após o uso para evitar que os detritos
se sectem e formem depósitos mais difíceis de remover e que
possam compometer a eficiencia da pistola de pulverização ou
de outros equipamentos.

O limpador de pistola Aquabase Plus P980-8212 e os residuos
subsequentemente criados devem ser descartados corretamente e
de acordó com os regulamentos da autoridade local. Em nenhuma
circunstâbcua, os residuos devem ser descartados em um esgoto
público sem o prévio consentimento por escrito da autoriade local.

INFORMAÇÃO SOBRE COV
O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria do produto: IIB.c) na forma
pronto a usar é no máximo de 850g/litro de COV. O conteúdo de COV neste produto na
forma pronto a usar é no máximo de
850g/litro.

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
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