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Matrislerin Kullanımı

Güvenlik uyarısı :
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya
ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
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Bu bölüm, önemli sorulara matris şeklinde yanıtlar ve temel bilgiler sağlamaktadır.
 
• B 1 Alt zeminlerin ve eski boyalı yüzeylerin hazırlanması
 Değişik zeminleri nasıl temizler ve zımparalarsınız?

 
 

• B 2 Metalik alt zeminler – dolgu macunu
 Hangi macunlar hangi metalik yüzeyler için kullanılır?

 
 

•B 3 Metalik alt zeminler – boya altı uygulamaları
 Hangi astarlar ve/veya dolgu astarları hangi metalik yüzeyler için kullanılır?

 
 

• B 4 Plastiklerin boyaması – boya altı uygulamaları
 Hangi boya altı mateyalleri hangi plastiklere uygulanabilir?

 
 

• B 5 Astar / dolgu astarı / yapışma astarı kombinasyonarı
 Hangi dolgu astarları veya astarlar hangi astarların üzerine uygulanabilir?

 
 

• B 6 Boya altı zeminin zımparası
 Hangi zımpara teknikleri ve pedleri değişik boya altı materyalleri için kullanılabilir?

 
 

• B 7 Astar / yapışma astarı / sonkat kombinasyonları
 Hangi sonkatlar hangi dolgu astarları veya astarlar ile uygulanabilir?

 

 

• B 8 Boya altı uygulamaları için sertleştiriciler / aktivatörler
 Hangi sertleştiriciler veya aktivatörlere hangi boya altı ürünler için ihtiyaç duyulur ?

 
 

• B 9 Sonkatlar / vernikler için sertleştiriciler
 Hangi sertleştiriciler hangi sonkat ve vernikler içindir?

 

 
 


