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ciereczki antykorozyjne
AutoPrep
Tylko do profesjonalnego u ytku
Opis

Gotowe do u ycia, nas czone ciereczki antykorozyjne niezawieraj ce chromianów, przeznaczone do
wst pnego przygotowania powierzchni. Dzi ki u yciu ciereczek AutoPrep powstaje pow oka konwersyjna,
która tworz c wi zania chemiczne z powierzchni metalu zapewnia przyczepno oraz odporno
antykorozyjn aplikowanych lakierów i systemów lakierniczych.

Podwójna aplikacja

Aplikacja pionowa i bezpo rednio po niej – pozioma
Ca kowite zwil enie powierzchni przez 1 minut jest niezb dne

Pozostawi do wyschni cia w temperaturze otoczenia
Suszenie przyspieszone czystym, ciep ym powietrzem o niskiej pr dko ci
Pokrywalny wszystkimi dwukomponentowymi podk adami wype niaj cymi AkzoNobel
Car Refinishes, z wyj tkiem:
Sikkens Autosurfacer Rapid
Wszystkich produktów poliestrowych
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler (aerozol)
Uwaga: Po zastosowaniu AutoPrep mo na na

Stosowa w

Autosurfacer UV

ciwe rodki ochrony osobistej

AkzoNobel Car Refinishes zaleca stosowanie okularów ochronnych, gumowych r kawic oraz
odzie y ochronnej.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

1/4

Dokumentacja Techniczna A2.06.01
13.12.2012

ciereczki antykorozyjne
AutoPrep
Tylko do profesjonalnego u ytku
Opis
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ciwe pod

a
Stal
Stal ocynkowana

Aluminium
Stal nierdzewna

Produkt i dodatki
AutoPrep
Przygotowanie pod
Usun

a
wszelkie zanieczyszczenia powierzchni u ywaj c odpowiedniego rodka odt uszczaj cego.

Stal: przeszlifowa na sucho papierem P120
Stal ocynkowana: przeszlifowa papierem P180 i zmatowa w óknin Scotch Brite typ A
Aluminium: przeszlifowa na sucho papierem P180 i zmatowa w óknin Scotch Brite typ A
Stal nierdzewna: przeszlifowa na sucho papierem P180 i zmatowa w óknin Scotch Brite typ A
Uwaga: Przy aplikacji podk adu wype niaj cego metod mokro na mokro (bez szlifowania):
ko cowy etap szlifowania papierem P220 – P320

Usun

wszelkie zanieczyszczenia powierzchni u ywaj c odpowiedniego rodka odt uszczaj cego.

Aplikacja
Wyj
ciereczk AutoPrep ze szczelnie zamkni tego pojemnika.
Aby unikn wysuszenia pozosta ych ciereczek upewni si , e zaraz po u yciu pokrywka pojemnika jest
dok adnie zamkni ta.

Przetrze powierzchni

ciereczk wykonuj c 50-75% zak adk .

Ochrona osobista: przy stosowaniu tego produktu bezwzgl dnie nale y nosi okulary ochronne, gumowe
kawice oraz odzie ochronn .
Wykona podwójn aplikacj - pionow i bezpo rednio po niej – poziom .
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Taki sposób aplikacji sprawi, e powierzchnia pozostanie mokra przez co najmniej 1 minut .
Jest to niezb dne, aby umo liwi reakcj roztworu bezpo rednio z pod em metalowym.
Zmiana koloru go ego pod

a od razu po wyschni ciu wskazuje na prawid ow aplikacj .

Aby zapobiec wysychaniu u ywanej w nie ciereczki, nale y j przechowywa w zamkni tym
plastikowym woreczku lub pojemniku. Tak przechowywan ciereczk mo na u ywa przez 12 godzin.
Zu ytych ciereczek nie mo na wk ada do oryginalnego pojemnika.
Czas schni cia
Mo na pokry kolejnym produktem po 15 minutach i do 4 godzin w 20°C.

Pokrywalny przez
Pokrywalny wszystkimi dwukomponentowymi podk adami wype niaj cymi AkzoNobel Car Refinishes,
z wyj tkiem:
Sikkens Autosurfacer Rapid
Wszystkich produktów poliestrowych
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler (aerozol)
Uwaga: Po zastosowaniu AutoPrep mo na na

Autosurfacer UV

Teoretyczne zu ycie materia u
Jedn nas czon

ciereczk mo na u

na powierzchni ok. 1 m².

Przechowywanie
Zalecana temperatura przechowywania produktu fabrycznie nowego oraz ju u ywanego szczelnie
zamkni tego – od 9°C do 40°C.
Nale y unika zbyt du ych zmian temperatury, optymalna temperatura przechowywania to ok. 20°C.
Chroni przed mrozem. Przemro ony produkt mo e ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu i nie b dzie si
nadawa do u ycia.
Przechowywa pojemnik w pozycji pionowej. Przy d szym okresie przechowywania, obróci pojemnik
pionowo.
Ca kowicie wysuszone ciereczki nie nadaj si do u ycia.
Okres przechowywania:

Zamkni ty pojemnik:
Otwarty pojemnik:

2 lata w 20°C
1 rok w 20°C

Oznaczenia numeru batch:
12046A
Pierwsze dwie cyfry: rok produkcji (2012)
Kolejne trzy cyfry: dzie produkcji (dzie 46)
Litera: oznaczenie do u ytku wewn trznego producenta
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AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621
TYLKO DO U YTKU PROFESJONALNEGO
WA NA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie s wyczerpuj ce na temat produktu, s za oparte na obecnym stanie naszej
wiedzy oraz bie cych przepisach: ka da osoba stosuj ca produkt do innych celów ni zalecane w karcie informacji technicznej, bez
uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne ni zalecane u ytkowanie stosuje go na w asn odpowiedzialno i ryzyko.
ytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spe nienie wszystkich czynno ci, zwi zanych z przestrzeganiem
obowi zuj cych przepisów i postanowie . Nale y zawsze przeczyta Kart Charakterystyki i Kart Informacji Technicznej dla danego
produktu, je li taka jest dost pna. Niniejsze dane s zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub
innym dokumencie), ale nie stanowi one gwarancji w ciwo ci produktu, ani specyfikacji jako ciowej i nie mog by podstaw do
reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, e
istniej pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za stan produktu, jego strat
lub zniszczenie podczas jego u ytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne s dostarczane zgodnie z zawartymi umowami
i warunkami sprzeda y. Odbiorca zawsze powinien
da kopii umowy i przejrze j bardzo dok adnie. Informacje zawarte w Karcie
Charakterystyki mog podlega modyfikacji w wietle zmian w przepisach, stanie wiedzy, do wiadczeniu i ci ej polityki rozwoju. Osoba
stosuj ca produkt jest zobowi zana do wcze niejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.
Wspomniane marki produktów w tej Karcie s znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba firmy
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.
www.sikkenscr.com
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www.sikkenscr.pl

