
Wskazówka bezpieczeństwa:
2004/42/IIB(d)(420)250: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 250 g/litr.
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 HB 015 Minor
Repair
HB 015
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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: BLEND'ART: Proces dla napraw punktowych jest wysoce wydajną metodą lakierowania,
stworzoną przez markę R-M do szybkich napraw małych uszkodzeń, takich jak rysy od
kluczy czy otarcia parkingowe.

Główne cechy: Naprawa małych rys i odprysków.
Obszar naprawy należy maksymalnie ograniczać.

Uwagi: • W recepturze koloru zamień żywicę AGILIS BASE HB010 lub AGILIS BASE HB020 na
żywicę do napraw punktowych AGILIS HB015.

• Poza korzyściami ekonomicznymi dla klienta naprawa punktowa oznacza również korzyść
dla środowiska, ponieważ do jej wykonania - w porównaniu z tradycyjnym procesem -
potrzeba mniej energii i materiału.

• Aby skutecznie i wydajnie wykonać naprawę o wysokiej jakości, uszkodzenie musi
spełniać pewne kryteria. Więcej szczegółów i informacje o procesie aplikacji podano w
module "BLEND'ART: Proces dla napraw punktowych (AGILIS)" na platformie Info R-M.

.

Przygotowanie mieszanki

• Dla kolorów z efektem proporcja z AGILIS MIX RA050 wynosi 5 : 1.
• Dla kolorów gładkich proporcja  z AGILIS MIX RA050 wynosi 2 : 1.

Pistolet mini typu RP; dysza 1,2-1,4 mm.
Ciśnienie wejściowe 1,0-1,5 bar; aplikacja lekkich, kryjących warstw, z odparowaniem między warstwami.
Ciśnienie wejściowe dla warstwy wykończeniowej wynosi 0,5 bar.
Ustawienia zależą od producenta pistoletu. Więcej informacji znajdziesz w module "BLEND'ART: Proces dla napraw
punktowych (AGILIS)" na platformie Info R-M.

Nakładaj kolor w lekkich warstwach, do uzyskania krycia na łacie podkładu.
Po każdej warstwie wykonaj odparowanie do matu.
Jeżeli to możliwe, aplikacja każdej warstwy powinna być skierowana ku środkowi uszkodzenia, aby ograniczać
wielkość obszaru naprawy.
Warstwa wykończeniowa nadaje ostateczny efekt i nakłada się ją na zmniejszonym ciśnieniu, przy prowadzeniu
pistoletu nieregularnym ruchem.


