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Glasurit® PRO Active Wipes G / D

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
2004/42/IIB(c III)(780)8: EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategorie: IIB.c III ) i sprøyteferdig form er max 780 g/ltr med VOC. VOC innholdet
for dette produktet er 8 g/ltr.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk.  Det fritar
ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således
endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene
er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Bruksområde: Glasurit® PRO Active Wipes er ment for bruk på rengjorte bare metallflater som stål, galvanisert stål og
aluminium.

Egenskaper: Takket være deres kjemiske reaksjon i kontakt med metallflater, øker Glasurit® PRO Active Wipes
korrosjonsmotstanden og vedheften av lakksystemet som skal påføres.

Bemerkninger: • Overlakkerbar med alle Glasurit® grunningsmaterialer, unntatt polyestersparkel og vannbaserte
produkter (176-72).

• Kan ikke overlakkeres direkte med baselakk eller topplakk.
• Hvis du ønsker å gjennbruke kluter i løpet av same arbeidsdag, kan du oppbevare dem i en lukket

beholder eller plastpose som kan forsegles. Dette vil forhindre at klutene tørker ut. Brukte kluter skal
ikke tilbake i originalembalasjen.

Lakksystem Overhold prosessrelaterte forskrifter. Kun til bruk på rengjorte bare metallflater.

 Dekningsgrad: maks 3m² per klut

Skru korken godt på Lukk beholderen umiddelbart etter at du har tatt en PRO Active Wipe for å beskytte de andre
klutene fra å tørke ut.

Rengjøring 700-10, 700-1 (se relevant omlakkeringssystem)

Bruksområde Våt hele den bare metallflaten jevnt med 360-100.
(Tørk med overlappende enkle tverrgående strøk.)
Overflaten må holdes fuktig i minst 1 minutt. Dette er avgjørende for at den kjemiske reaksjonen
blir fullført, og at det dannes et passiveringslag.

Avdunsting ved 20°C Matt overflate
Maks. 8 t

Kan overlakkeres med alle Glasurit® grunninger, se teknisk datablad eller lakkeringssystemer.


