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Häivytyskorjausmenetelmä
Glasurit® 55-linja Pintamaali helmiäinen

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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Ominaisuudet: Läpikuultavia helmiäispintoja ei voida korjata reunasta reunaan paneelikorjauksella koska erilaiset
ruiskutustekniikat ja maalikalvonpaksuudet antavat erilaiset vaikutukset. Onnistunut korjaus vaatii
laajamittaisen häivytyksen viereisiin pintoihin. Saadakseen täydellisen tuloksen korjaajan on käytettävä
samaa pohjavärisävyä ja helmiäisvärimassaa, kuin tehdasmaalauksessa on käytetty. Spot repairs -
korjaukset korjattavassa paneelissa eivä anna tyydyttävää tulosta. Häivytä aina viereiseen paneeliin.
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