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Glasurit® Rensemiddel G / X

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(a II)(200)198: Ifølge EU-regler er VOC-grænsen for dette produkt (produkt kategori: IIB.a II) 200 g/l i dets anvendte form. Produktet har et
VOC-indhold på 198 g/l.
Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles
derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information
i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den
kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version
på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til
produktet er modtagers ansvar at overholde.
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Påføring: 1. Glasurit 700-1 Rengøringsmiddel
til rengøring af overflader og udsprøjtningsområder før påføring af Glasurit 176-72 1K Grund Fylder og
Glasurit Serie 90- metallak eller uni basefarver.
Rengøringsmidlet virker antistatisk og reducerer støvsamling under påføring af toplakker på
kunststofoverflader.
Kan bruges til rengøring af pistoler .
Afvask rengjort sprøjteudstyr med 700-1.
Påføring
Dyp in fnugfri klud med 700-1 og tør overfladen som skal lakeres eller sprøjt 700-1 på overfladen som skal
lakeres og tør med en fnugfri klud.

Egenskaber: • Gode rengøringsegenskaber.
• Anti-statisk effekt (til kunststoflakering)

Bemærkninger: • Glasurit 700-1 Rengøringsmiddel
til rengøring af overflader før påføring af Glasurit 176-72 1K Grundfylder eller Glasurit Serie 90-
metallak eller uni basefarver;
til rengøring af overflader efter finslibning af overflader grunder med Glasurit 176-72 1K Grundfylder;
bliver brugt som et antistatisk middel før påføring af toplak (specielt på kunststofdele);
til rengøring af pistoler før de bliver brugt til påføring af Glasurit 176-72 1K Grundfylder eller Glasurit
Serie 90- metallak eller uni basefarver;

Anvisning RATIO Aqua


