
WATERBORNE FINAL
CLEAN

3911WB

OPIS PRODUKTU CECHY
Waterborne Final Clean 3911WB to
spełniający wymagania normy LZO
zmywacz końcowy, który eliminuje
nierozpuszczalne w wodzie
zanieczyszczenia ze starych warstw lakieru
oraz z przygotowanych uprzednio podłoży
przed aplikacją podkładu lub lakieru
nawierzchniowego.

Wodorozcieńczalny zmywacz końcowy

Usuwa zanieczyszczenia ze starych
warstw lakieru oraz z uprzednio
przygotowanych podłoży, przed
zastosowaniem podkładu lub lakieru
nawierzchniowego.
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3911WB

WATERBORNE FINAL CLEAN

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

Przygotowanie produktu - aplikacja Końcowy środek czyszczący

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany.
Odtłuścić wyszlifowaną powierzchnię przy użyciu 3911WB Waterborne Final Clean przed
nanoszeniem podkładów lub lakierów nawierzchniowych.
Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.
Nigdy nie pozwól aby 3911WB Waterborne Final Clean odparowywał z powierzchni. Przygotowuj
tylko jeden niewielki obszar w danym momencie.

Gotowy do użycia

Nie dotyczy

Zgodny z
przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(200) 200: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie
gotowej do użycia wynosi maksymalnie 200 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do
użycia to maksymalnie 200 g/l. 
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3911WB

WATERBORNE FINAL CLEAN

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

Produkty

3911WB Waterborne Final Clean

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
etykietach opakowań produktu. 

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z
naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w
kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax,
chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach
i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność,
dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do
obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów,
znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona.
Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na
etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie
bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.
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