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Teknisk information bil

A-A-80
Eco Balance UV bättringsförtunning

Produkt:

AraClass - Eco Balance UV bättringsförtunning för AraClass UV klarlack.

Egenskaper:

En specifik kombination av lösningsmedel som smälter ihop UV klarlackens överryk i
utbättringsområdet vid Spot Repair reparationer.

Information:

Produkten är sprutfärdig. Skaka ordentligt innan användning.

.

Ready for use

.

Produkt:

Konventionell pistol

Spruttryck

bar

Munstycke

HVLP pistol

1-1,5
1

Sprutvarv

2-3

Lackeringsinstruktioner

Applicera inte för tjocka skikt. Om inte ytan är optimal, låt produkten smälta ihop och flyta ut ett par
sekunder innan eventuellt mer material påförs.

.

UV torkning

Övrig upplysning

Samma rekommendationer som för UV klarlacken.
Rätt positionering och avstånd av lampan mot reparationsområdet är mycket viktigt för ett optimalt
torkresultat.

.

Säkerhetsanvisning:
Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB.e ) sprutfärdig, är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna
produkt är 839 g/lit.
Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och
applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av
vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.
som är angivit häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från våran hemsida på www.glasurit.com
eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och
lagstiftning är efterföljda.
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