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Glasurit® Koaguleringspulver - grå G / X

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
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: Når man bruker vannbaserte produkter som:

• Glasurit® serie 90 baselakk metallic/uni
• Glasurit® 176-72 1K grunnfyller
• Glasurit® 1109- steinsprut og understellsbeskyttelse
• Glasurit® 1109- struktur finish

må vann som er brukt til å rengjøre utstyret samles i dertil egnede fat/bokser.
Disse boksene må ikke komme i kontakt med løsemidler.

Bruk av 700-7 koaguleringspulver:

Tilsett 2 til 3 skjeer med 700-7 koaguleringsmiddel (ca. 75 g) pr 10 ltr vaskevann (spre pulveret i vannet
slik at partiklene fordeler seg jevnt og effekten blir optimal) og rør om.

Etter kort tid skiller de faste stoffene seg ut.. Ved å filtrere med for eksempel filtermatter eller dertil egnde
siler (maskevidde ca. 80-100 my ), kan de faste bestanddelene skilles fra de flytende.

Dersom vannet er veldig forurenset ( dvs. at vannet ikke er klart etter 15 min. ) må man tilsette mer 700-7.
Det er ikke mulig å overdosere med 700-7

De faste bestandelene skal behandles som vanlig lakkavfall (avfallsnøkkel 555 03). Den klare flytende
væsken kan helles ut i avløpsrøret etter avtale med de kommunale myndigheter. Er du i tvil, ta kontakt med
de lokale myndighetene.

Egenskaper: • Glasurit® 700-7 koaguleringspulver brukes til å skille ut løsemidler fra vaskevannet som er brukt til
å rengjøre vannbasert utstyr.

• Den klare flytende væsken som er igjen kan brukes til å rense sprøytepistoler før bruk.Etter bruk kan
sprøytepistoler rengjøres med vann fra springen.

Lakksystem RATIO Aqua


