
Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1μm.
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

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 verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat
eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.  

Technische informatie

AGILIS MIX
RA 050
Verdunning
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Perfection

made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

Toepassing: Verdunning voor AGILIS

Eigenschappen: Voor effect- en uni kleuren (met AGILIS BASE HB 010/ AGILIS BASE 030), kan AGILIS MIX
RA 050 gebruikt worden.

Opmerkingen: De mengverhouding van de basislak en verdunning is 2:1 in volume. Als alternatief kan
zoals gebruikelijk  de computerweegschaal met SHOP MASTER gebruikt worden om het
materiaal aan te maken. Het is belangrijk om direct na het afwegen het materiaal te roeren
voordat de verdunning toegevoegd wordt. Nadat de verdunning toegevoegd is, het materiaal
weer direct oproeren. Met de wisseling van AGILIS BASE HB 010 en AGILIS BASE HB 030
naar de AGILIS BASE HB 010X en AGILIS BASE HB 030X (voor hoge temperatuur, lage
luchtvochtigheid en/of grote oppervlakken) moet de verdunning ook worden vervangen. De
bijbehorende verdunner is AGILIS MIX RA 050X.

.

Systeem Het applicatie proces is in detail beschreven in INFO R-M module: "Interieur kleuren proces
- AGILIS"


