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Pasta do matowania na bazie wody
1.972.2400
PRODUKT

NAZWA

1.972.2400

Pasta do matowania na bazie wody.

OPIS PRODUKTU
Pasta do matowania, opracowana na bazie wody, pozwala na właściwe przygotowanie powierzchni przeznaczonej do naprawy w
procesie cieniowania. Nie zawiera silikonów i wosków.

UŻYCIE
1.
2.
3.
4.

Aplikować ręcznie przy pomocy zwilżonej czystą wodą szarej włókniny ściernej Scotch-Brite™
Użyć włókniny i pasty do matowania do dokładnego zmatowania całej powierzchni przeznaczonej do naprawy.
Zmyć dokładnie wszystkie pozostałości po matowaniu, używając czystej wody, a następnie wytrzeć do sucha za
pomocą czystego kawałka czyściwa. Uwaga! Pozostawienie cząstek pasty może skutkować problemami
z przyczepnością.
Dokładnie zmyć przygotowaną powierzchnię za pomocą odpowiednio dobranego zmywacza wstępnego,
a następnie wytrzeć go czystym czyściwem, przed przystąpieniem do aplikacji lakieru.

DANE TECHNICZNE
Opakowanie:

1 Kg

Magazynowanie:

Składować zgodnie z zaleceniami obowiązującego prawa. Przestrzegać zaleceń podanych na
etykietach. Składować w temperaturze między 5 a 35°C, w miejscu suchym i dobrze
wentylowanym. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł zapłonu, ciepła i bezpośredniego
światła słonecznego.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
Niniejszy produkt nie został objęty Dyrektywą EU 2004/42 i w związku z tym nie został sklasyfikowany, jako produkt zawierający
Lotne Związki Organiczne. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku w procesie renowacji samochodów osobowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
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:
www.maxmeyer.com
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Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego zastosowania w procesie renowacji samochodów
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