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Glasurit® Aktif Temizleme Bezi G / X

Güvenlik uyarısı :
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
2004/42/IIB(c III)(780)8: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c III ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 780 g/litredir. Bu ürünün VOC
içeriği 8 g/litredir.
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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Uygulama: Glasurit® Aktif Temizleme Bezi, temizlenmiş saç, galvanizli saç ve alüminyum gibi yüzeylerin
temizlenmesinde kullanılır.

Özellikler: Glasurit® Aktif Temizleme Bezi ile temizlenen yüzeylerde korozyon direnci artar ve üzerine uygulanacak
boya sisteminin mükemmel yapışmasını sağlar.

Açıklamalar: • Polyester macun ve subazlı astar ( 176-72 ) hariç üzerine tüm Glasurit® alt ürünleri uygulanabilir.
• Üzerine direkt bazkat veya son kat uygulanmaz.
• Eğer aynı temizleme bezini gün içerisinde tekrar kullanmak isterseniz bir kutu veya hava geçirmeyen

bir plastik kap içerisinde saklayınız.Böylece bezlerin kuruması engellenir. Kullanılmış bezi kesinlikle
orijinal kutusuna koymayınız.

Boya sistemi Süreçle ilgili regülasyonları dikkate alın. Sadece temiz metal yüzeyler için kullanın.

 Yayılma oranı: her bez max 3 m²

Kapağı dikkatlice kapayın Orijinal kutudaki bezlerin kurumaması için her bez alımı sonrası muhakkak kutuyu kapatınız.

Temizleme 700-10, 700-1 (ilgili tamir sistemine bakın)

Uygulama Tüm metal yüzeyi 360-100 ile eşit ugulama ile silerek ıslatın.
(Her sonraki kat bir öncekinin kısmen üstüne gelecek şekilde siliniz).
Yüzey en az1 dk. nemli kalmalıdır. Kimyasal reaksiyonun tamamlanması ve yüzeyin pasivasyonu
için bu zorunludur.

Flash-off 20°C Matt yüzey
Max. 8 saat

Üzerine tüm Glasurit alt mazlemeleri uygulanabilir, teknik bilgi formu veya ototamir sistemine
bakınız.


