
Tekninen informaatio henkilöautot

A-P-50
Aktiiviliinat

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
2004/42/IIB(c lll)(780)8: tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.c lll ) käyttövalmiissa muodossa on maks 780 g/litra VOC. tämän
tuotteen VOC sisältö on 8 g/litra.
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat
eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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Työmenetelmä: AraClass - Eco Balance pohjustusratkaisut.

Ominaisuudet: Ympäristötehokkaat liinat - paras laatu pinnalle. Pyyhkeet lisäävät pinnalle
korroosiosuojaa sekä tarttuvuutta kemiallisen reaktion avulla.

Huomautukset: Päällemaalattavissa kaikilla AraClass pohjatuotteilla, poislukien polyesterikitti sekä vesipohjainen
hiontamaali.
Älä maalaa suoraan värimassan värimassan tai pintamaalin päälle.

.

Käsittely

Puhdistus
  A-P-25 / A-P-30 kanssa

Tuoteta voi käyttää paljaille puhtaille puhdistetuille metalleille, kuten
• Teräs
• Galvanoitu teräs
• Alumiini

Käyttö
Kostuta koko paljas metallipinta tasaisesti pyyhkeillä. Pyyhi toisensa ylittävillä ristivedoilla. Pinnan tulee pysyä kosteana vähintään
1 minuutin ajan. Tämä on välttämätöntä, jotta kemiallinen reaktio saadaan saatettua loppuun ja passivointikerros muodostuu
asianmukaisella tavalla.
Levitysnopeus: per liina max. 3 m².
Haihdunta 20°C:ssa: mattapinta (max. 8 h).
Sulje astia välittömästi otettuasi sieltä aktiiviliinan. Näin estät muita liinoja kuivumasta.

.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja
tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

  


