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Autowave Separator
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Περιγραφή
Σκόνη για το διαχωρισμό των σωματιδίων χρώματος από το χρησιμοποιημένο Autowave Guncleaner.
Προϊόν και Πρόσθετα
Autowave Separator
Βασικές Πρώτες Ύλες
Υδροπυριτικά άλατα αλουμινίου, άλατα και πολυμερή
Διαδικασία εφαρμογής
Το Autowave Guncleaner μπορεί να ανακυκλωθεί με την προσθήκη 1% Autowave Separator στο
χρησιμοποιημένο Autowave Guncleaner. Εάν χρειάζεται, προσθέστε άλλο ½-1% Autowave Separator ώστε
να πήξει το υπόλοιπο μίγμα. Όλες οι υπάρχουσες συσκευές λειτουργούν σύμφωνα με την ίδια αρχή:
1. Προσθέστε το Autowave Separator όπως προσδιορίζεται στο χρησιμοποιημένο Autowave
Guncleaner.
2. Αναδέψτε καλά μέχρι να πήξουν τα σωματίδια χρώματος.
3. Χύστε το μίγμα μέσα σε φίλτρο ώστε να διαχωριστούν τα στερεά από το υγρό, χρησιμοποιώντας
ψιλό φίλτρο.
4. Το Autowave Gun Cleaner μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί πάλι.
Το Autowave Gun Cleaner μπορεί να ανακυκλωθεί αποτελεσματικά τρεις φορές, και μετά πρέπει να διατεθεί
σαν απόβλητο.
Αποθήκευση προϊόντος
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν
στους 20°C.
Το Autowave Separator πρέπει να αποθηκεύεται σε σφραγισμένα δοχεία ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε
επαφή με νερό ή υγρασία.
Εάν έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι περιορίζεται.
Αποφεύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
Για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S9.01.02

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές
συσκευές
Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα παροχής καθαρού αέρα.
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και
βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς
που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με
τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς
και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν
(είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των
πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας
βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα
προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να
ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να
υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί
ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.
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