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Glasurit 700-1 Su Bazlı Temizleyici
Yüzeylerin temizlenmesi ve yama yapılacak bölgelerde Glasurit 176-72 kullanımından önce kullanılır. 1C
Dolgu Astarı ve Glasurit 90 Seri metalik veya düz renkli bazkatlar.
Bu temizleme maddesi anti statik özelliği sayesinde, plastik parçaların sonkat boyamasında oluşan tozları
azaltır. Tabancaların temizlenmesinde kullanılır.
Temizlenmiş uygulama ekipmanlarını 700-1 Su Bazlı Temizleme Maddesi ile durulayın.
Uygulama
Pamuksuz bezi 700-1 ile nemlendirin ve tamir edilecek bölgeyi silin veya 700-1’i yüzeyin üstüne püskürtün
ve pamuksuz bir bez ile silin.

Özellikler:

•
•

Açıklamalar:

Mükemmel temizleme özelliği
Anti-statik etkisi (plastik tamirler için)

Su Bazlı Temizleyici
•
Glasurit 176-72- 1C Dolgu Astarı veya Glasurit 90 Seri metalik veya düz renk bazkat
uygulamalarından önce yüzeyin temizlenmesi için kullanılır;
•
Glasurit 176-72- 1C Dolgu astarının uygulaması ile gereken zımpara işleminden sonra yüzeylerin
temizlenmesi için;
•
Sonkat uygulamasından önce anti statik madde olarak kullanılır (özellikle plastik parçalarda).
•
Glasurit 176-72- 1C Dolgu Astarı veya Glasurit 90 Seri metalik veya düz renk bazkat
uygulamalarından sonra kullanılan tabancayı temizlemek için.

Boya sistemi

RATIO Aqua

Güvenlik uyarısı :
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
2004/42/IIB(a II)(200)198: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.a II ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 200 g/litredir. Bu ürünün VOC
içeriği 198 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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