Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S1.05.30 GL
Βερνίκια
02.08.2019

Autoclear Lights
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Περιγραφή
Ταχυστέγνωτο βερνίκι δύο συστατικών σε σπρέι, που σκληρύνεται με ισοκυανικά.
Ειδικά σχεδιασμένο για επισκευές προβολέων αυτοκινήτων. Αυτό το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια επίστρωση πάνω
σε τριμμένα πολυανθρακικά υποστρώματα.
Ενεργοποιείται πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στο κάτω μέρος του δοχείου.

1. Αναδέψτε καλά
επί 1 λεπτό

2. Τοποθετείστε το δοχείο ώστε
το κουμπί να είναι στο κάτω
μέρος του

3. Πιέστε το κουμπί 1 φορά
για να γίνει η ενεργοποίηση

4. Αναδέψτε καλά
επί 2 λεπτά

Απόσταση περίπου 10 cm

1 επίστρωση

Πριν το ψήσιμο
5-10 λεπτά σε 20°C

Αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε για να καθαριστεί το στόμιο

20°C
7 ώρες

60°C
30 λεπτά

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές
Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα παροχής καθαρού
αέρα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Περιγραφή
Ταχυστέγνωτο βερνίκι δύο συστατικών σε σπρέι, που σκληρύνεται με ισοκυανικά.
Ειδικά σχεδιασμένο για επισκευές προβολέων. Αυτό το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια επίστρωση πάνω σε τριμμένα
πολυανθρακικά υποστρώματα.
Ενεργοποιείται πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στο κάτω μέρος του δοχείου.
Προϊόν και Πρόσθετα
Autoclear Lights
Βασικές Πρώτες Ύλες
Autoclear Lights:
Σκληρυντής (συμπεριλαμβάνεται στο δοχείο):

Ακρυλικές ρητίνες
Ρητίνες πολυισοκυανίου

Κατάλληλα υποστρώματα
Όλοι οι συνήθεις προβολείς από πολυανθρακικά
Προετοιμασία επιφάνειας
Καθαρίστε με M200
Τρίψτε με τριβείο ακολουθώντας την εξής σειρά: P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000 υγρό
Καθαρίστε πάλι με M200
(παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα τριψίματος αποδίδονται εξαιρετικές
ιδιότητες πρόσφυσης και εμφάνισης)
Ενεργοποίηση προϊόντος
Ενεργοποιήστε το προϊόν πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στη βελόνα στο κάτω μέρος του δοχείου.
Αναδέψτε επί 2 λεπτά τουλάχιστον πριν τη χρήση. Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε για
να καθαριστεί το στόμιο.
Application
Εφαρμόστε μια επίστρωση, αφήνοντας 5-10 λεπτά χρόνο εξαέρωσης σε 20°C.

Διάρκεια ζωής
Μετά την ενεργοποίηση
(Η διάρκεια ζωής μπορεί να επεκταθεί με την αποθήκευση σε δροσερό περιβάλλον)
Πάχος επίστρωσης
Χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη εφαρμογή: 20-30 µm
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Χρόνοι στεγνώματος

Ελεύθερο σκόνης
Έτοιμο για τοποθέτηση

20°C
20 λεπτά
7 ώρες

60°C
5 λεπτά
30 λεπτά

ΠΟΕ (VOC)
Η μέγιστη οριακή τιμή στην Ε.Ε. για το προϊόν αυτό (κατηγορία προϊόντος: IIB.d) σε μορφή έτοιμη προς
χρήση είναι 840 g/λίτρο VOC.
Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε αυτό το προϊόν σε μορφή έτοιμη προς χρήση
είναι 623 g/λίτρο.
Αποθήκευση προϊόντος
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν
στους 20°C.
Αποφύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
o Για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S9.01.02.

AkzoNobel Coatings Α.Ε.
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 6220620
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 των επιστρώσεων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AkzoNobel.
Έδρα
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Ολλανδία. www.sikkensvr.com
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