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ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUŞ AUTO

E1300V
Degresanti
P980-251 şi P980-9010
Produs

Descriere

P980-251

Degresant pe baza de apa

P980-9010

DegresantPre-curăţitor

DESCRIEREA PRODUSULUI
P980-251/P980-9010 au fost formulate pentru îndepărtarea reziduurilor rezultate la slefuirea umeda sau
uscata a grundurilor sau vopselelor intermediare inainte de aplicarea vopselei finale Aceste produse sunt
special formulate pentru indepartarea sarurilor solubile rezultate in procedeele de slefuire umeda
Dacă nu se utilizează P980-251/P980-9010, sau pregătirea este defectuoasă, aceasta poate duce la
defecte ale filmului de vopsea
P980-251 contine un nivel redus de compuşi organici volatili şi ca atare reduce în emisiile de solvent din
atelierul de vopsitorie.
P980-9010 este proiectat pentru a asigura timpi de prelucrare reduşi.

PROCESUL
P980-251

P980-9010

Produsele pot fi aplicate cu cârpa sau cu recipienti cu pulverizare.
În cazul aplicării prin pulverizare, aplicaţi uniform apoi ştergeţi cu o cârpă curată.
Aplicare prin pulverizare este procedeul cel mai rapid.
Când se foloseşte aplicarea cu cârpă, utilizaţi o cârpă curată pentru aplicarea
produsului şi altă cârpă curată pentru îndepărtarea prin ştergere a contaminarilor.
P980-251/-9010 îngheaţă dacă este supus temperaturii sub zero grade.
Păstraţi la temperatură de peste 4°C
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Nexa Autocolor P980-251 şi P980-9010 Pre-curăţitoare

E1300V

TRATAREA DESEURILOR
Excedentul de P980-251/-9010 trebuie dispus în conformitate cu reglementările locale.

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA COMPUŞII ORGANICI VOLATILI
Valoare limită specificată de UE pentru aceste produse (clasa de produse: IIB. a) în formă utilizabilă este
de max. 200g/litru de compuşi organici volatili. Conţinutul de compuşi organici volatili în aceste produse
este de max. 200g/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
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