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Informácie o výrobku
ANTISILIKÓNOVÝ ODMASŤOVAČ 1.931.3600
POPIS PRODUKTU
Antisilikónový odmasťovač 3600 je produkt špeciálne vyvinutý na odstraňovanie špiny, mastnoty, voskov,
silikónov a iných znečistení pred lakovaním. Má veľmi dobré vlastnosti pri každej teplote a pri každom druhu
opravy. Značne uľahčuje vykonanie prípravných prác.
POUŽITIE
Pomocou dobre navlhčenej čistej handričky natrieť odmasťovač na povrch.
Keď bude povrch mokrý, vysušiť ho inou čistou, suchou handričkou.
Doporučuje sa postupné čistenie dielca, nepracovať na veľkej ploche alebo niekoľkých rôznych
podkladoch naraz. Nedovoliť, aby odmasťovač vyschol na povrchu.
Poznámka: Použitie Scotch Brite-u navlhčeného odmasťovačom 3600 sa doporučuje pri:
- prelakovaní úžitkových vozidiel, eď brúsenie priľnavostných základov nie je vždy možné
(napr.: Blitzsealer New, Clearsealer 540);
- lakovaní vnútorných plôch dielcov
- príprave interiéru, drážok a záhybov.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Balenie: 1 liter a 5 litrov
Skladovanie: na suchom, chladnom mieste, ďaleko od zdrojov tepla
BEZPEČNOSŤ A HYGIENA PRÁCE
Prosím, čítajte informácie o zdraví, bezpečnosti a ochrane životného prostredia obsiahnuté
v bezpečnostnej karte a na nálepke produktu. Je nutné taktiež používať osobné ochranné
pomôcky.

Len na profesionálne použitie!
Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie
uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej
konzultácie použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené
v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá
ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody (
s výnimkou usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do
zodpovednosti výrobcu).
Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste,
ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.
Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. Tento čas
môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou
okolia.
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