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Piktogramların Tablosu

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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Teknik Bilgilendirme       Ön hazırlık

Teknik bültene bakın temizleme

Karışım

Karışım oranı 1:1
komponentliler için

Karışım oranı
2 komponentliler için

Karışım oranı
3 komponentliler için

Ölçü cetveli kullanın Sertleştirici
eklenilmesi

Sprey ambalajları
kullanımdan önce

çalkalayın

Viskozite ayarlaması

Uygulama vizkozitesi
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Uygulama

Üstten hazneli
tabanca

Uygulama katları

Dolgu Fırça uygulaması Rulo uygulaması Aerosol

Kuruma

Flash off Kuruma zamanı Infrared Ultraviole

Zımpara

El ile yaş zımpara El ile kuru zımpara Dairesel zımpara
makinesi / yaş

(pnömatik)

Dairesel zımpara
makinesi / kuru

(pnömatik)

Polişleme
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Renk

Karıştırın Miks makinede
karıştırın

Renk kontrolü Asılı parça Yama

Sınırlı örtücülük gücü Miks formül revize
ediliyor

Miks formül revize
ediliyor

Komple yeniden
boyama

Karıştırılamaz

Varyantlar Bu renk spesifik ürün
içerir. Distribütörünüze

sipariş verebilirsiniz

Özel mix rengi.
Distribütörünüze

sipariş verebilirsiniz.

Iç renk Motor / iç kısım rengi Jant ve jant kapağı
için renk

Formülde kullanılan
miks baz kullanımdan

kalktı

Çok tonlu renk
kombinayonu

Karışım formül kurşun
içerir

Tekstüre renk Mat renk Vernik katı
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1-kat düz çok parlak
renk veya çok katlı
renkler için bazkat

Renklendirilmiş vernik Zemin boyası Üç adımlı boyama
(çok katlı)

Boya sistemi

Aksamlar için renk Şeritler için renk Tavan için renk Aksesuarlar için renk

Depolama

Soğuktan koruyun Serin yerde depolayın Rutubetten koruyun Kapağı dikkatlice
kapayın

Raf ömrü


