Technische Informatie

BRIL 852
Fijn polijst middel

Product Categorie:

C5

Toepassingsgebied
Geschikt voor poetsen van autolakken.

Aanvullende informatie
Siliconenvrij fijn polijst middel.

Technische eigenschappen
Vaste stof
21 % ± 2

Dichtheid
1,250 – 1,350 g/cm³

/

Houdbaarheid
24 maanden

Applicatie
BRIL 852 is klaar voor gebruik

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging
Schuur het te polijsten oppervlak met P1200 – P2000 – P3000.
Wrijf het geschuurde oppervlak droog met een schone droge niet pluizende doek.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de
gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik.De
omschrijving, tekening, foto’s verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel
uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website
www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in
acht worden genomen.
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Technische Informatie

BRIL 852
Breng het product handmatig aan met een schone niet pluizende doek op het oppervlak dat
gepolijst moet worden.
Of
gebruik een polijstmachine in combinatie met een schapenvacht doek of een medium-harde
foam pad.
Bij gebruik van een polijstmachine: verdeel BRIL 852 op een schapenvacht doek of een foam
pad en breng het aan op lage snelheid (500 rpm). Tijdens het polijsten: verhoog de snelheid
tot 2000 rpm max. en polijst totdat alle oneffenheden zijn verwijderd.
Verdere behandeling
Indien nodig, kunnen na volledige uitharding van de blanke lak kleine defecten worden gepolijst met een standaard
polijstmiddel. Breng als laatste een siliconenvrij hoogglans beschermingsmiddel aan om het af te sluiten.

Veiligheidsinformatie
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.
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