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ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUŞ AUTO

E0300V
Pastă abrazivă pe bază de apă
P562-100 şi P562-106
PRODUS

DESCRIERE

P562-100

Pastă abrazivă pe bază de apă

P562-106

Pastă abrazivă pe bază de apă

DESCRIEREA PRODUSULUI
P562-100 şi P562-106 sunt paste abrazive pe bază de apă, care asigură o metodă rapidă şi eficientă de pregătire a suprafeţelor
pentru revopsire, în special în cazul retuşurilor prin pierdere.
Produsele nu conţin silicon sau ceară, iar reziduurile pot fi uşor îndepărtate cu apă.

MOD DE APLICARE
Asiguraţi-vă că suprafaţa de lucru a fost curăţată corespunzător.

Aplicaţi P562-100 sau P562-106 direct pe un burete abraziv Scotchbrite™ (Ultrafin gri sau un alt produs similar).
Utilizaţi buretele şi pasta abrazivă în combinaţie cu apa, pentru a şlefui suprafaţa care urmează a fi acoperită.
Îndepărtaţi reziduurile cu apă curată, apoi ştergeţi corespunzător suprafaţa cu o cârpă curată.
Suprafaţa trebuie să prezinte un aspect mat uniform.
ATENŢIE ! Îndepărtarea necorespunzătoare a urmelor de reziduuri poate afecta negativ aderenţa la substrat a
straturilor de vopsea aplicate ulterior.
Curăţaţi piesa cu atenţie, prin utilizarea unei soluţii de pre-curăţare de la Nexa Autocolor, înainte de aplicarea
vopselei.

Aplicaţi vopsele Nexa Autocolor.
Consultaţi Fişa tehnică a procedeului de retuş cu vopsele pe bază de aerosoli.

Soluţii inovatoare de retus
retuş
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional în retuş auto
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Nexa Autocolor P562-100, P562-106 Pastă abrazivă pe bază de apă

Fişa nr. E0300V

INFORMAŢII DESPRE COV
Acets produs nu cade sub incidenţa Directivei UE 2004/42 şi, din acest motiv, nu este clasificat pe baza nivelului de COV.
Produsul este destinat exclusiv uzului profesional în domeniul retuşurilor auto.

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢA UTILIZĂRII
Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional şi nu trebuie uzilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost create.
Informaţiile conţinute de prezenta Fişă tehnică se bazează pe cunoştinţe stiinţifice şi tehnice de actualitate. Utilizatorul are obligaţia
de a lua toate măsuri ca produsul să fie potrivit cu scopul în care este utilizat. Pentru detalii legate de protecţia muncii, vă rugăm să
consultaţi Fişa de siguranţă a produsului, disponibilă şi pe situl: www.nexaautocolor.com

IMPORTATOR IN ROMANIA
PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Bdul. Bodycha 47
05-816 Varşovia-Michałowice
Polonia
Telefon: +48 22 753 03 10
Fax:
+48 22 753 03 13
nexaautocolorpl@ppg.com

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

Soluţii inovatoare de retuş
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional în retuş auto

Pagina 2 / 2

