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Glasurit® Zmywacz G / I

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.
2004/42/IIB(a II)(200)198: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.aII ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 200 g/litr. LZO rzeczywiste tego
produktu wynosi 198 g/litr.
Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele
czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji
właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio
od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
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Zastosowanie: 1. Glasurit 700-1 Zmywacz
Przeznaczony do oczyszczania powierzchni pod cieniowanie. Aplikowany przed nałożeniem podkładu
gruntującego 176-72 i kolorów Linii 90.
Na tworzywach produkt ma działanie antystatyczne, co redukuje osiadanie pyłów na elementach. Produkt
można stosować do mycia pistoletów.
Sposób użycia
Nasącz bezpyłowe czyściwo zmywaczem 700-1 i przetrzyj powierzchnię przeznaczoną do lakierowania
lub aplikuj 700-1 atomizerem, bezpośrednio na powierzchnię. Wytrzyj powierzchnię do sucha bezpyłowym
czyściwem.

Właściwości: • Dobre właściwości czyszczące.
• Działanie antystatyczne na elementach z tworzyw sztucznych.

Uwagi: Glasurit 700-1 Zmywacz
• Czyszczenie podłoża przed aplikacją podkładu gruntującego 176-72 lub kolorów Linii 90;
• Czyszczenie podłoża po szlifowaniu wykończeniowym podkładu gruntującego 176-72;
• Działanie antystatyczne przy aplikacji przed nałożeniem koloru, szczególnie na tworzywach;
• Czyszczenie pistoletu przed jego użyciem do aplikacji podkładu gruntującego 176-72 lub kolorów

Linii 90;

Zastosowanie w systemie RATIO Aqua


