
Informacja techniczna

100-IC 550
Dodatek do lakierowania powierzchni wewnętrznych

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 www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest
przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
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Zastosowanie: Dodatek do lakierowania powierzchni wewnętrznych dla Linii 100 i utwardzacz do 100-MPT.

Główne cechy: 2 dodatkowe produkty: 100-IC550 (dodatek do lakierowania powierzchni wewnętrznych) i 100-IC660
(rozcieńczalnik) umożliwiają aplikację w strefach takich jak bagażnik lub komora silnika, bez
konieczności wykończenia powłoki lakierem bezbarwnym lub zmiany standardowego procesu aplikacji
Linii 100. Proces aplikacji jest szczegółowo omówiony w module "Proces dla powierzchni
wewnętrznych (Interior Color, Linia 100)" na platformie Glasurit Know How.
100-IC550 pełni również rolę utwardzacza dla 100-MPT. Proces aplikacji jest szczegółowo omówiony w
module "Wielozadaniowa, barwiona warstwa funkcjonalna 100-MPT (Linia 100)" na platformie Glasurit
Know How.

Uwagi: Więcej szczegółów i informacji o procesach aplikacji znajdziesz w modułach: "Proces dla powierzchni
wewnętrznych (Interior Color, Linia 100)" oraz "Wielozadaniowa, barwiona warstwa funkcjonalna 100-
MPT (Linia 100)" na platformie Glasurit Know How.


