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Pohjamaali- / fyller- / pintakerrosyhdistelmät

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
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 (tuote-
erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme http://techinfo.glasurit.com tai suoraan myyjältä.
Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.
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Pohjamaalit 22 22 VOC 22 VOC MC600 55 90

151-170 Glasurit® UV praimerfylleri,
harmaa

176-72 Glasurit® 1K
täytepohjamaali,
tummanharmaa,
vesiohenteinen

283-150 Glasurit® PKW-happopohja
vaaleanbeige

 

285-230 Glasurit® hiomafyller Pro,
valkoinen

285-270 Glasurit® Praimerfyller Pro,
harmaa

285-290 Glasurit® hiomafyller Pro,
musta

285-505 Glasurit® HS-Praimer Fyller,
harmaa

285-555 Glasurit® HS Praimer Fyller,
musta

285-655 Glasurit® HS Praimer Fyller,
valkoinen

285-700 Glasurit® Hiomafyller
harmaa

285-730 Glasurit® Hiomafylleri,
valkoinen

285-790 Glasurit® Hiomafylleri musta

801-72 Glasurit® Hiomamaali Epoxy
harmaa

934-70 Glasurit® 2-K Muovifyller
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Fyllerit 22 22 VOC 22 VOC MC600 55 90

285-0 Glasurit® Tansparent
välimaali

285-31 Glasurit® HS Non-sanding
fyller vaaleanharmaa

285-38 Glasurit® HS Non-sanding
fyller valkoinen

285-49 Glasurit® HS Non-sanding
fyller musta

285-95 Glasurit® HS-sävyfyller

Ei suositella
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