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Global Zinc

1.831.2800 - 1.831.2900

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
Ο Global Zinc είναι πολυεστερικός στόκος σπάτουλς υψηλής ποιότητας, κατάλληλος για
όλες τις γαλβανισµένες λαµαρίνες που χρήσιµοποιούνται στην αυτοκινητοβιοµηχανία σήµερα. Στεγνώνει ταχύτατα, εφαρµόζεται εύκολα, δεν τρέχει από την σπάτουλα και τρίβεται
γρήγορα. Χάρη στη λεπτή και ισοζυγισµένη κοκκώδη δοµή του ο Global Zinc δεν αφήνει
κενά και είναι κατάλληλος τόσο για µικρές επιδιορθώσεις όσο και για µεγάλα µπαλώµατα.
Χρησιµοποιείται επίσης σε κοινή σιδερένια λαµαρίνα. Ο Global Zinc αντιπροσωπεύει την
καλύτερη λύση για το συνεργείο, αφού µε ένα µόνο στόκο καλύπτονται όλες οι ανάγκες
εφαρµογής.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κοινή και γαλβανισµένη λαµαρίνα αυτοκινήτου, τριµµένη και καθαρισµένη.
Αλουµίνιο, ghisa, τριµµένα.
Υαλορητίνη και gel-coat τριµµένες.
Βαφές σε καλή κατάσταση τριµµένες (εκτός των θερµοπλαστικών).
Σηµαντικό :

∆εν εφαρµόζεται πάνω σε Ecophos, θερµοπλαστικά βερνίκια ή ευαίσθητα
στους διαλύτες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις στοκάρουµε εντός των ορίων του
µπαλώµατος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Καθαρισµός της επιφάνειας µε νερό (κατά προτίµηση ζεστό) και απορρυπαντικό.
Τρίψιµο της λαµαρίνας µε γυαλόχαρτο Ρ60.
Καθαρισµός µε υγρό καθαρισµού 3500.
ΒΑΡΟΣ
GLOBAL ZINC

1000

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

20

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Σηµαντικό :

4-7 λεπτά
Την χειµερινή περίοδο για ευκολότερο στέγνωµα η αναλογία ανάµιξης
αυξάνεται στο 3%. Ανακατέψτε καλά τον καταλύτη µέχρι να εξαφανιστεί
το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώµα.
Μην υπερβάλλετε στη χρήση του καταλύτη για να αποφύγετε το
ξεθώριασµα του χρώµατος.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

2303 σωληνάριο 45 gr για πιατέλα
2400 σωληνάριο 45 gr για φιάλη
MMCRG02
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ένα ή περισσότερα χέρια
Συνιστόµενο πάχος φιλµ
Μέγιστο πάχος φιλµ

200-800 micron
1000 micron

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
∆ιάλειµµα µεταξύ χεριών
Ξηρά τριβή
ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ
υψηλής συχνότητας
µεσαίας συχνότητας

στους 10°C
10 λεπτά
κατόπιν 25 λεπτών

στους 20°C
8 λεπτά
κατόπιν 15 λεπτών
5 λεπτά

ΤΡΙΨΙΜΟ
Οταν χρησιµοποιείται σε επιδιορθώσεις µε MS FILLER 4:1
αρχικά µε
δεύτερη φάση µε
γύρω περιοχή µε

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
∆έχεται όλα τα υποστρώµατα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση

πιατέλα 1,5 Kg
κωδικός 1.831.2800 (µε καταλύτη)
φιάλη 1,5 Κg
κωδικός 1.831.2900
σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία µακριά από εστίες θερµότητας

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.

