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Znaczenie piktogramów

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.
Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele
czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji
właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio
od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
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Informacja techniczna – przygotowanie podłoża

Patrz: karta
techniczna

Oczyszczanie

Mieszanie/ aktywacja produktów

Proporcja 1:1
dla 2 składników

Proporcja
dla 2 składników

Proporcja
dla 3 składników

Użyć miarki Dodatek utwardzacza

Potrząsnąć przed
użyciem

Lepkość

Lepkość aplikacji

Aplikacja

Pistolet grawitacyjny Liczba warstw
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Szpachlowanie Aplikacja pędzlem Aplikacja wałkiem Aerozol

Suszenie

Odparowanie Czas suszenia Podczerwień Ultrafiolet

Szlifowanie

Szlifowanie ręczne
na mokro

Szlifowanie ręczne na
sucho

Szlifierka
mimośrodowa na

mokro
(pneumatyczna)

Szlifierka
mimośrodowa na

sucho
(pneumatyczna)

Polerowanie

Kolor

Mieszanie Mieszanie
maszynowe

Sprawdzenie koloru Element akcesoriów Cieniowanie

Słabe krycie Receptura w trakcie
zmian

Receptura w trakcie
zmian

Lakierowanie
całościowe

Nie można utworzyć
receptury
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Odcienie Ten kolor zawiera
składnik specjalny.
Można go zamówić
przez dystrybutora.

Kolor specjalny,
można go zamówić
przez dystrybutora.

Kolor wnętrza Kolor komory silnika Kolor kołpaków Kolor zawiera
składnik przewidziany

do wycofania

Powłoka wielobarwna

Receptura ołowiowa Kolor strukturalny Kolor matowy Lakier bezbarwny

Kolor o połysku
bezpośrednim lub
warstwa bazowa

koloru
wielowarstwowego

Podbarwiany lakier
bezbarwny

Warstwa
podstawowa

Powłoka
trójwarstwowa

Zastosowanie
w systemie

Kolor na listwy Kolor na paski Kolor na dach Kolor na akcesoria
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Magazynowanie

Chronić przed
mrozem

Przechowywać w
chłodnym miejscu

Chronić przed
wilgocią

Dokładnie zamykać
pojemnik

Okres
przechowywania


