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TEKNINEN TUOTESELOSTE
DYNACOAT MATTING PASTE 8000
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Mattapasta Dynacoat Topcoat 420 -yksikerrospintamaalin kiiltoasteen säätämiseen.

YHTEENSOPIVUUS Sekoitettavissa vain Dynacoat Topcoat 420:n kanssa

A-KOMPONENTIN
SEKOITUSSUHDE

     Topcoat 420       Matting Paste 8000

Puolimatta 100 osaa          75 osaa

Matta 100 osaa        150 osaa

Sekoita seos huolellisesti ennen kovettajan ja ohenteen lisäämistä

SEKOITTAMINEN
RUISKUTUSVALMIIKSI

Lisää Hardener 420 -kovettaja ja Thinner 420 -ohenne Topcoat  420:n Teknisen
Tuoteselosteen mukaisesti A-komponenttiin (Topcoat 420 + Matting Paste 8000)

SÄILYVYYS (20°C) 2 vuotta

VOC 2004/42/IIb(e)(840)620
EU:n VOC-maksimiarvo tälle tuotekategorialle (IIb.e) ruiskutusvalmiina on 840 g/l.
Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina on enintään 620 g/l.
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TÄRKEÄ ILMOITUS Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen
tietämykseemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin
sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun
tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta
paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina
tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme
tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan
osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään
vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemme
nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja
antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän
selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme
perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.
Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.
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