Teknisk Informasjon

Lakkering av plast - grunnstrøk
D6

Prosessbeskrivelse
Produktanbefalinger kun for bilreparasjon

Sikkerhetsinstruksjoner
Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.
Produktet er kun egnet for profesjonell bruk.
For bruk av disse produktene følg vennligst gjeldende sikkerhetsanbefalinger og bruk personlig verneutstyr.
Ikke aktuell



Påføring bare i et lakksystem – jfr. lakkeringsprosess A 1.7

Stiv PVC

Ved bruk av FLEXPRO

PPO



PA

Ved bruk av FLEX

PC-PBTP



GRP / SMC

Påføring bare i et lakksystem – jfr. lakkeringsprosess A 1.5

ABS



PP-EPDM

Grunning er ikke nødvendig

PUR - RIM



















Sparkel
STOP MULTI



STOP FILLER II



STOP FLEX















Grunning
SEALER PLAST 80

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre
produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller
produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan
variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner.
Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresntant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede
rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.
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PUR - RIM

PP-EPDM

ABS

GRP / SMC

PC-PBTP

PA

PPO

Stiv PVC
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PERFECTFILLER
WHITE

















PERFECTFILLER
GREY

















PERFECTFILLER
BLACK

















EXTRASEALER
BLACK

















EXTRASEALER WHITE

















PROFILLER WHITE

















PROFILLER GREY

















PROFILLER BLACK

















DIRECTFILLER WHITE

















DIRECTFILLER GREY

















DIRECTFILLER
BLACK

















TRANSPARENT
SEALER CP

















LIGHT FILLER
GREY P 2530

















Grunnfyller
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