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BOC5-138A Dodatek AquaMax
PRODUKT

NAZWA PRODUKTU

BOC5-138A

AquaMax Dodatek

OPIS PRODUKTU
Dodatek ten ma za zadanie polepszyć poziom rozłożenia warstw kolorów bazowych AquaMax o wysokiej
zawartości ziaren Aluminium, celem uzyskania gładszej powłoki.
Dodatek ten jest szczególnie przydatny podczas aplikacji w warunkach podwyższonej wilgotności.

PRZYGOTOWANIE
PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI (dla 1000 cm3 mieszanki)
Gotowy kolor AquaMax
Dodatek AquaMax BOC5-138A

1000g
20g

Uwaga!: Nie należy przekraczać wskazanej proporcji, ponieważ może odbić się to
niekorzystnie na efekcie końcowym wykończenia.
APLIKACJA
Aplikować zgodnie kartą techniczną kolorów bazowych AquaMax.

DANE TECHNICZNE
Opakowanie:

1 litr

Magazynowanie:

Magazynować w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł
ogrzewania

Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użycia w procesie renowacji samochodów
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LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
Ten produkt nie jest objęty Dyrektywą EU 2004/42 i w związku z powyższym nie został sklasyfikowany
jako produkt zawierający LZO. Produkt ten może być używany wyłącznie do profesjonalnych napraw
pojazdów mechanicznych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU.
PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.
Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt
bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną
odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o. o nie bierze odpowiedzialności za skutki
zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia
produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników
zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy
szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich
niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji
znajduje się w Karcie Charakterystyki Chemicznej Produktu, dostępnej na stronie:
http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Phone:
+48 22 753 03 10
Fax:
+48 22 753 03 13
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