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Uwagi do instrukcji

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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Celem tej instrukcji jest dostarczenie informacji o lakierowaniu renowacyjnym. Glasurit oferuje pełną gamę
produktów, co umożliwia warsztatowi odpowiedni dobór technologii przez zastosowanie wolnych lub szybkich
utwardzaczy, rozcieńczalników i dodatków. Tylko wybór właściwych materiałów i procedur roboczych pozwala
na wykonanie pracy w sposób wydajny i ekonomiczny.
 

Najważniejsze dla uzyskania dobrych efektów pracy jest postępowanie zgodne z wytycznymi aplikacji: zachowanie
zalecanych proporcji mieszania, grubości warstw, lepkości, czasów schnięcia itd.
 

Dla wszystkich produktów wymienionych w poszczególnych procesach renowacyjnych, w rozdziale >G<
zamieszczono ich karty techniczne (podzielone na grupy produktów), w których znajdziesz niezbędne parametry
aplikacji i inne potrzebne informacje. Zwróć szczególną uwagę na kwestię zastosowania szybkich i wolnych
rozcieńczalników i utwardzaczy. Ich właściwy dobór pozwoli dostosować właściwości produktów do warunków w
twoim warsztacie.
 

Nakład pracy związany z wykonaniem zlecenia zależy od stanu istniejącej powłoki i wymagań klienta.
 

Jeżeli naprawiasz nowy samochód, jakość powłoki musi być bardzo dobra, co oznacza, że szlifowanie szpachli i
podkładu należy wykonać bardzo starannie i z użyciem drobnego materiału ściernego.
 

Renowacja z wykorzystaniem technologii wodorozcieńczalnej, pozwalająca uzyskać równie dobry efekt, jak praca
produktami konwencjonalnymi, wymaga użycia odpowiednich materiałów na bazie wodnej.
 

Najważniejszą zaletą tej przyjaznej dla środowiska metody jest fakt, że pozwala ona zredukować emisję
rozpuszczalników nawet o 80% w porównaniu z tradycyjną technologią.
 

Zalecany proces renowacyjny przedstawiono w rozdziale >C< (RATIO-AQUA) i >D< (System S10).
 

Naprawa ekonomiczna to process oszczędny czasowo i finansowo, przy czym efekt pracy powinien sprostać
oczekiwaniom klienta. Jest to proces roboczy zalecany w przypadku starszych pojazdów.
 

Szczegóły przedstawiono w rozdziale >D< (System S4).
 

W renowacji tworzyw sztucznych właściwości materiałów lakierniczych muszą zostać dopasowane do własciwości
tworzywa (np. pod względem elastyczności). Zalecany proces renowacyjny dokładnie opisano w rozdziale >D<
(System S3).
 

Technika cieniowania, wyjaśniona w rozdziale >D< (Systemy od S7a - S9.2), jest konieczna lub zalecana, jeżeli
naprawa pojedynczego elementu spowodowałaby różnicę koloru. Cieniowanie jest zazwyczaj mniej kosztowne i
szybsze niż dobarwianie.


