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Aerosolipulloon pakattu, autojen pohjustamattomien muoviosien nopeasti kuivua, väritön
yksikomponenttinen tartuntapohjuste

Ravista hyvin ennen käyttöä

RUISKUTUSETÄISYYS

12-18 cm

RUISKUTTAMINEN

Yksi ohut märkä kerros

SUUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii
ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla

HAIHDUTUS

Vähintään 20 minuuttia (20°C), enintään 24 tuntia (20°C)

PÄÄLLEMAALATTAVUUS

Kaikki Dynacoat pohjamaalit, värimassat ja 2K-pintamaalit

SUOJAUTUMINEN
Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojaimia.

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria.
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TUOTE JA LISÄAINEET Dynacoat 1K Plastics Primer

RAAKA-AINEPOHJA Polyolefiinihartsi

SOPIVAT
POHJAMATERIAALIT

Kaikki nykyisen autoteollisuuden käyttämät muoviosat (poislukien puhdas PE-muovi)

Huom: Älä käytä 1K Plastics Primeria tehdaspohjustetuille muoviosille

PINTOJEN
ESIKÄSITTELY

Pese lämpimällä vedellä ja pesuaineella, huuhtele puhtaalla vedellä.

Puhdista epäpuhtaudet Uni Degreaserilla sekä ennen että jälkeen pinnan hionnan.

RUISKUTTAMINEN Ruiskuta yksi tasainen ohut märkä kerros, anna haihtua vähintään 20 minuuttia
(20°C)

SUUTTIMEN
PUHDISTAMINEN

Käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii
ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla

KERROSPAKSUUS 1-4 µm

PÄÄLLE-
MAALATTAVUUSAIKA

Anna haihtua vähintään 20 minuuttia 20°C:ssa ennen päällemaalausta.

Ruiskuta filleri tai pintamaali 24 tunnin sisällä 20°C:ssa.

PÄÄLLE-
MAALATTAVUUS

Dynacoatin fillerit, värimassat ja 2K-pintamaalit

PAKKAUS 400ml aerosolipullo

SÄILYVYYS (20°C) 1 vuosi

VOC 2004/42/IIb(e)(840)720

EU:n VOC-maksimiarvo tälle tuotekategorialle (IIB.e) ruiskutusvalmiina on 840 g/l.

Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina on enintään 720 g/l.
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AkzoNobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Tel: +358 10 8419 559

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken 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 alustan 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 Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksstraatweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com

http://www.dynacoat.com/

	RUISKUTTAMINEN
	SUUTTIMEN PUHDISTAMINEN
	HAIHDUTUS
	PÄÄLLEMAALATTAVUUS
	SUOJAUTUMINEN
	TUOTE JA LISÄAINEET
	RUISKUTTAMINEN
	SUUTTIMEN PUHDISTAMINEN
	KERROSPAKSUUS
	1-4 µm
	PÄÄLLE-
	PÄÄLLE-MAALATTAVUUSAIKA
	PAKKAUS
	SÄILYVYYS (20°C)
	VOC


