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Opis:
Wolny od chromianow podkład antykorozyjny w aerozolu do stosowania w naprawach
renowacyjnych pojazdow osobowych. Podkład przyczepnościowy, bardzo dobra przyczepność
do stali, ocynku i aluminium.

FW01 WASH PRIMER 1K
Wstrząsnąć dobrze przed uŜyciem
Wstrząsać przez kilka minut po obluzowaniu kulki mieszającej

Odległość przy aplikacji
Około 20-30 cm

Przygotowanie powierzchni:
Przed rozpoczęciem szlifowania przemyć dokładnie powierzchnię stosując
ASSR Antystatic Silicon Remover - antystatyczny zmywacz silikonowy.
Stal – usunąć pozostałości rdzy i szlifować podłoże, aż do osiągnięcia
czystej powierzchni. Pozostałe zanieczyszczenia usunąć poprzez piaskowanie.
Stal ocynkowana – zmatować
Aluminium – zmatować .
Po zakończeniu procesu szlifowania, a przed aplikacją ponownie
odtłuścić przy pomocy ASSR Antystatic Silicon Remover.
o
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Aplikacja i cieniowanie
2- warstwy
O

Po użyciu odwrocić spray i nacisnąć końcowkę
Taki zabieg pozwoli oczyścić końcowkę

5 – 7 minut między warstwami

Pokrywalny do:
24 godz. w 20

C

Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych
Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora
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Grubość powłoki:
Do 15 mikronów

Uwaga:
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Po użyciu uruchomić aerozol w odwrotnej pozycji aby przeczyścić
dyszę

Lotne Związki Organiczne (VOC):
Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku,
wg której limit wynosi 540 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.
Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l.

Przechowywanie:
Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.
Unikaj dużych różnic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20 C.
Okres magazynowania 12 miesięcy.
O

Przepisy BHP:
Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
Sprawdź etykietę produktu.
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo
obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.
O

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia
i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość.
Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą
kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji
i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FW01
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