Teknisk informasjon

700-1
Glasurit® Rengjøringsmiddel

Bruksområde:

10/2011

G/X

1. Glasurit 700-1 Rengjøringsmiddel
Rengjør flater og flekklakkeringsområder før Glasurit 176-72 1K grunnfyller og Glasurit serie 90 metallic /
uni baselakk påføres.
På plastdelene har produktet også en antistatisk effekt og reduserer støvansamlinger.
Kan brukes til å rengjøre sprøytepistoler.
Rent sprøyteutstyr gjennomspyles med 700-1 rengjøringsmiddel.
Påføring
En lofri klut fuktes med 700-1. Flaten som skal lakkeres vaskes godt med kluten.

Egenskaper:

•
•

Bemerkninger:

Godt rengjøringsmiddel
Antistatisk effekt (på plast)

Glasurit 700-1 rengjøringsmiddel. Til rengjøring av flaten før Glasurit 176-72 1K grunnfyller og Glasurit
serie 90 metallic eller uni baselakk system påføres;
•
Til rengjøring av flater etter finsliping av flaten med Glasurit 176-72 1K grunnfyller;
•
Som antistatisk middel før topplakk påføres (spesielt på plastdeler);
•
Til rengjøring av sprøytepistoler før de brukes til å sprøyte Glasurit 176-72 1K grunnfyller eller Glasurit
serie 90 metallic eller uni baselakk.

Lakksystem

RATIO Aqua

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
2004/42/IIB(a II)(200)198: EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.a II ) i sprøyteferdig form er max 200 g/ltr med VOC. VOC innholdet i
dette produktet er 198 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

