
Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 μm.
Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony
indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane
jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie
poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od
dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to
on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. 

Informacja techniczna

AGILIS ACTIVATOR
A 2220
Aktywator do lakierowania powierzchni wewnętrznych
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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

Zastosowanie: Dodatek do lakierowania powierzchni wewnętrznych dla AGILIS i utwardzacz do AGILIS
AMPLIFIER A 2560.

Główne cechy: 2 dodatkowe produkty: AGILIS ACTIVATOR A2220 (aktywator do lakierowania powierzchni
wewnętrznych) i AGILIS INTERIOR MIX RA 220 (rozcieńczalnik) umożliwiają aplikację w
strefach takich jak bagażnik lub komora silnika, bez konieczności wykończenia powłoki
lakierem bezbarwnym lub zmiany standardowego procesu aplikacji AGILIS.
AGILIS ACTIVATOR A2220 pełni również rolę utwardzacza dla AGILIS AMPLIFIER A2560.

.

Zastosowanie w
systemie

Proces aplikacji jest szczegółowo omówiony w module "Proces dla powierzchni
wewnętrznych (Interior Color, AGILIS)" na platformie INFO R-M.
Proces aplikacji jest szczegółowo omówiony w module "Wielozadaniowa, barwiona warstwa
funkcjonalna AMPLIFIER A2560 (AGILIS)" na platformie INFO R-M.


