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MAT 3

1.977.3302

ΠΑΣΤΑ ΜΑΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το MAT 3 είναι προϊόν που χρησιµοποιείται για να µατάρει τα χρώµατα και τα
ακρυλικά βερνίκια της σειράς MaxMeyer Car Refinish.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Για να επιτύχετε οµοιογενές αποτέλεσµα των µαταρισµένων χρωµάτων είναι
απαραίτητο να προετοιµαστεί η επιφάνεια µε οµοιόµορφο τρόπο.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΤ' ΟΓΚΟ

UHS DURALIT 1000cc
DURALIT CAR 1000cc
EXTRALACK MS 1000cc
MAXICLEAR HS 1000cc
DURALIT ABF 1000cc
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ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

GLOSS 100 =
µέγιστη γυαλάδα
GLOSS 60 =
σατινέ
GLOSS 40 =
λίγο µατ
GLOSS 20 =
µατ
Για να επιτύχετε οµοιογενή βαθµό µαταρίσµατος στην περίπτωση που χρησιµοποιείται τη
ΗS Duralit προτιµότερο είναι το στέγνωµα στον αέρα ή ένα διάλειµµα 30-60 λεπτών πριν
την εισαγωγή του στο φούρνο.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ
Συµβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του χρώµατος ή του βερνικιού που θα
χρησιµοποιήσετε.
Η αναλογία του καταλύτη παραµένει η ίδια.
Στο τέλος της κατάλυσης δεν προστίθεται η ποσότητα του µαταριστικού.
Η ποσότητα του διαλυτικού που θα προστεθεί είναι ανάλογη της ποσότητας του
ΜΑΤ3.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο τρόπος εφαρµογής είναι ο ίδιος µε αυτόν του προϊόντος που χρησιµοποιείται.
Συµβουλευτείτε τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.
Σηµείωση
Η καλυπτικότητα των µαταρισµένων προϊόντων µειώνεται ανάλογα µε την
ποσότητα του µαταριστικού.
Ο βαθµός γυαλάδας επηρεάζεται από τις παράκατω µεταβλητές:
1. φύση του χρώµατος: όσο µεγαλύτερη είναι η παρουσία ρητίνης στο χρώµα ή στο
βερνίκι τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο βαθµός γυαλάδας.
2. στέγνωµα:
το στέγνωµα στο φούρνο δίνει µεγαλύτερη γυαλάδα από το
στέγνωµα στον αέρα.
3. παλαιά βαφή:
όσο λιγότερη είναι η απορροφητικότητα της παλαιάς βαφής
τόσο µεγαλύτερο βαθµό γυαλάδας θα έχουµε
4. πάχος φιλµ:
όσο µεγαλύτερο είναι το πάχος φιλµ τόσο µεγαλύτερος
θα είναι ο βαθµός γυαλάδας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση

1 λίτρο
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας

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

