2008-04-07
PRODUSELE SUNT DOAR PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ

E0700V
P980-8212 Aquabase® Plus
Solutie de spalat pistoale
Produs

Descriere

P980-8212

Aquabase® Plus Solutie de spalat pistoale

DESCRIERE PRODUS
P980-8212 este destinat curatirii echipamentelor folosite in procedeele de amestecare si aplicare
a vopselelor Nexa Autocolor.
Deasemenea Îndepărtează cu uşurinţă reziduurile şi depunerile de pe componentele exterioare
ale pistolului de vopsit.

UTILIZARE
Curăţaţi si spalati complet pistolul de vopsit cu Aquabase® Plus Solutie de spalat pistoale P980-8212 , si
apoi stergeti-l cu o cârpă curată.
Este recomandată curăţarea imediat după folosire pentru a evita uscarea şi formarea unor depuneri care
sunt dificil de îndepărtat, şi care ar putea compromite eficienţa pistolului de vopsit sau a altui echipament
contaminat.

ARUNCAREA DEŞEURILOR
Aquabase® Plus Gunwash P980-8212 şi deşeurile rezultante trebuie aruncate în mod corespunzător şi în
concordanţă cu reglementările locale.
Sub nici o formă, deşeurile pe bază de apă nu trebuie să ajungă în canalizarea publică fără
consimţământul prealabil dat de autorităţile locale.

Innovating Repair Solutions
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional în retuş auto
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Aquabase® Plus P980-8212 Curăţător de pulverizator pe bază de apă

E0700V

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA COMPUŞII ORGANICI VOLATILI
Valoarea limită specificată de UE pentru acest produs (categoria IIB. e) în forma gata pentru utilizare este
de maximum 850 g/l de compuţi organici volatili. Conţinutul de compuţi organici volatili în acest produs
este de 850 g/l.

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢA UTILIZĂRII
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional şi nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate
Informaţiile conţinute de către prezenta fişă tehnică [TDS] se bazează pe cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice de
actualitate, şi este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie
potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informaţii legate de sănătate şi siguranţa utilizării
produsului vă rugăm să consultaţi fişa de siguranţă a utilizării materialului, disponibilă şi pe pagina web:
http://corporateportal.ppg.com/na/refinish/nexaautocolor/

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon:
+48 22 753 03 10
Faks:
+48 22 753 03 13
nexaautocolorpl@ppg.com

IMPORTATOR IN ROMANIA
L.C.C. Paints Distribution S.R.L
Blvd. Primaverii 31,
ap.3 Sector 1
7000 Bucuresti
România
Tel:
+40 21 231 86 39
Fax:
+40 21 231 86 40
office@lcc.ro
http://www.lcc.ro

Innovating Repair Solutions
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional în retuş auto

Pagina 2 / 2

