Tehnični list
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Opis
Enokomponentni primer, v spreju, za povečanje oprijema na plastičnih površinah. Primerno
za popravilo odbijačev, letev…

Lastnosti izdelka
- odličen oprijem
- pigmentirano s srebrnim pigmentom za lažjo prepoznavo nanešene plasti
- hitro sušenje

Priprava podlage
Površina mora biti očiščena in brez sledi masti, olj, prahu ali rje. Gladke površine je potrebno pred
nanosom rahlo pobrusiti s P600 in temeljito odstraniti prah.

Application data
Mešalno razmerje
Izdelek je pripravljen za uporabo.
Nanašanje
Dozo temeljito premešajte, dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano
(vsaj 3 min)
Število nanosov:

2

Razdalja nanašanja:

20 – 35 cm

Število nanosov:

3 – 5 min

Debelina enega nanosa:

1 – 2 mikrona

Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti.
Priporočljivo je, da se izdelek pripravljen za uporabo nanaša pri temperaturah
višjih od 15°C.
Sušenje
Prašno suho pri 20°C

10 – 15 min

Suho na dotik pri 20°C

15 – 20 min

Št. izdelka

Opis

Vsebina

Pakiranje

4940

Brezbarvno/Srebrno

400 ml

12
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VOC
2004/42/IIB(e) (840) <840

Rok uporabe
Najmanj 60 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!
Vedno preberite navodila.
POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za
nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge
namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za
upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.
Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso
namenjeni za splošno uporabo.
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot
smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne
sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora
uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.
Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.
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