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AutoPrep Pre-Treatment Wipes
Kun til professional brug
Beskrivelse.

Kromfri forbehandling pakket i en klar til brug dispenser med forbehandlede påføringsklude.
AutoPrep Pre-Treatment Wipes “Forbehandlingsklude” anvendes til en kemisk forbehandling af metaloverflader.
Behandlingen giver korrosionsbeskyttelse og en perfekt vedhæftning for det efterfølgende lakeringssystem.

Påfør to gange. Tør emnet over 2 gange med kluden.

Både vandret og lodret påføring.
Overfladen skal være helt våd i minimum 1 minut.

Afluft ved normal lufttemperatur.
Afluftningen kan acceleres med svag blæsning med varm luft.
Kan overlakeres med alle AkzoNobel Car Refinishes 2K fyldere.
Undtagen følgende produkter:
Sikkens Autosurfacer Rapid.
Alle polyester produkter.
Sikkens Spotprimer
Autosurfacer UV kan påføres over AutoPrep Pre- Treatment behandling.

Anvend velegnet personlig beskyttelse.
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler gummihandsker, beslyttelsesdragt og sikkehedsbriller

Læs fyldestgørende datablad for detaljeret produkt information
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AutoPrep Pre-Treatment Wipes
Kun til professional brug

Beskrivelse.

Krom fri forbehandling pakket i en klar til brug dispenser med forbehandlede påføringsklude.
AutoPrep Pre-Treatment Wipes “Forbehandlingsklude” anvendes til en kemisk forbehandling af metal overflader.
Behandlingen giver korrosionsbeskyttelse og en perfekt vedhæftning for det efterfølgende lakeringssystem
Egnede underlag.
Stål
Zink behandlet stål

Aluminium
Rustfrit stål

Produkt.
AutoPrep Pre-Treatment Wipes
Overflade behandling.
Fjern forureninger med M200 / M700 Silikonefjerner.

Stål: Slib med P120-P150.
Zinkbehandlet stål: Slib med P180 og med Scotch Brite type A.
Aluminium: Slib med P180 og med Scotch Brite type A.
Rustfrit stål: Slib med P180 og med Scotch Brite type A.
Evt. overgange efterslibes med P240-P320
Fjern forureninger med M700 Silikonefjerner.

Påføring / afvaskning.
Tag 1 stk. AutoPrep Pre-Treatment Wipes ud af dispenseren.
Undgå at kluden udtørrer. Kluden skal anvendes direkte efter at den er taget ud af dispenseren.
Når kluden udtørrer skal den udskiftes med en ny klud. For at undgå at kludene udtørre, skal låget lukkes
omgående efter brug.
Påfør forbehandlingsvæsken med håndkraft med 50- 75% overlappende bevægelser
Personlig beskyttelse: Anvend gummihandsker og beskyttelesbriller, det er vigtigt at beskytte huden, når
dette product anvendes.
Påfør to gange, både vandret og lodret.
Overfladen skal være helt våd , så væsken kan nå at reagerer med det underliggende metal.

Det våde lag skal være helt vådt i minimum 1 minut , for at opnå en beskyttelse af det bare metal
Når behandlingen er påført rigtigt, vil der efter tørringen være en farveændring af metallet.
For at undgå at kludene udtørre, skal de opbevares i en tæt plastikbeholder, så kan kluden anvendes igen
indenfr 12 timer.
Brugte klude må ikke puttes tilbage i den orginale beholder.
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Tørring.
Efter 15 minuter og inden for 4 time 20°C. kan der påføres fylder.

Kan overlakeres med.
Kan overlakeres med alle Akzo Nobel Car Refinishes 2K fyldere:
Undtagen følgende produkter:
Sikkens Autosurfacer Rapid.
Alle polyester produkter.
Sikkens Spot Primer
Autosurfacer UV kan påføres over AutoPrep Pre- Treatment behandling.
Teoretisk rækkeevne.
1 Klud rækker til ca. 1 m².
VOC.

2004/42/IIb(c)(780)8
EU`s grænseværdi for dette produk (produkt kategori: IIB.c) er i sprøjteklar tilstand 780 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum 8 g / liter.
Lagerholdbarhed.
Skal opbevares imellem 9°C-40°C
Undgå for store temperatur forskelle, den optimal opbevaringstemperatur er 20°C
Skal beskyttes mod frost, hvis kludene har være frossen, vil de blive ødelagt og kan ikke anvendes.
Opbevar dispenseren lodret , Klude der er udtørret kan ikke anvendes.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adresse: Mediavägen 1 S-135 27 Tyresö Sverige
Tel: www.sikkens.dk
Kun til professionel brug
VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende.
Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet
skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerheds¬data¬blad¬et og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer
der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab
eller skade forårsaget af brug af produktet.
Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og
gennemgå dem grundigt.
Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling.

Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.
Hovedkontor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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