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STOPPER 3800

1.831.3800

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
O Στόκος 3800 είναι ένας πολυστερικός στόκος σπάτουλας γενικής χρήσης υψηλής
ποιότητας κατάλληλος για όλα τα είδη µετάλλου (λαµαρίνα, σίδερο, γαλβανισµένη
λαµαρίνα), που χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα. Στεγνώνει πολύ γρήγορα και
εφαρµόζεταιπολύ εύκολα µε µε σπάτουλα, πλάθεται εύκολα και µπορεί να τριφτεί γρήγορα.
Χάρης στη λεπτή και ισοζυγισµένη κοκκώδη δοµή ο Στόκος 3800 δεν αφήνει κενά
και είναι κατάλληλος για µπαλώµατα αλλά και για µεγαλύτερες επισκευές.
Αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνηθισµένα µέταλλα ο Στόκος 3800 είναι η κατάλληλη
λύση στο χώρο αφού χρειάζεται µόνο ένας στόκος για όλες τις εφαρµογές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθαρή γυµνή λαµαρίνα ή γαλβανιζέ για αυτοκίνητα, απολιπασµένη και τριµµένη
Αλουµίνιο, σίδερο, τριµµένο
Υαλορητίνες και gel coat τριµµένες
Παλίες βαφές σε καλή κατάσταση, τριµµένες (εκτός από θεροµοπλαστικά προϊόντα)
Σηµαντικό :

Αποφύγετε να εφαρµόσετε πάνω από το Ecophos, θερµοπλαστικές βαφές
ή βαφές που είναι ευαίσθητες στους διαλύτες.
Σε αυτού του είδους τις βαφές, στοκάτουµε εντός των ορίων του
µπαλώµατος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Καθαρίστε την επιφάνεια µε νερό (κατά προτίµηση ζεστό) και απορρυπαντικό.
Τρίψτε µε γυαλόχαρτο P60. Καθαρίστε αντισιλικόνη 3500.
ΒΑΡΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ 3800

1000

ΣΛΗΡΥΝΤΗΣ

20
4-7 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Σηµαντικό :

Την χειµερινή περίοδο για ευκολότερο στέγνωµα η αναλογία κατάλυσης
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 ανά δοχείο
2400 Σωληνάριο 45 gr ανά φύσιγγα

MMCRG02
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ένα η περισσότερα χέρια
Προτεινόµενο πάχος φιλµ
Μέγιστο πάχοςφιλµ

200-800 µικρά
1000 µικρά

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Αναµονή ανάµεσα στα χέρια
Στεγνό Τρίψιµο
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ IR
υψηλής συχνότητας
µεσαιας συχνότητας

στους 10°C
στους 20°C
10 λεπτά.
8 λεπτά.
µετά από 25 λεπτά µετά από 15 λεπτά.
10 λεπτά
5 λεπτά

ΤΡΙΨΙΜΟ
ΣΤΕΓΝΟ ΤΡΙΨΙΜΟ
Όταν 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
Όλα τα αστάρια από τη σειρά Car Refinish της MaxMeyer

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση

1.5 kg pan
κωδικός 1.831.3800/E1,5K (µαζί µε σκληρυντή)
1.5 kg cartridge κωδικός 1.831.3800/EC1,5K (µαζί µε σκληρυντή)
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας

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

