
Advertência de segurança:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 μm.
Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de
levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades
nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados
revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma
qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões
anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada
directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o
cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor. 

Informações técnicas

AGILIS MIX
RA 050X
Diluente
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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

Aplicação: Diluente para AGILIS. Para ser usado a alta temperatura, baixa humidade e/ou grandes
superfícies.

Propriedades: Para efeitos e cores sólidas (com AGILIS BASE HB 010X / AGILIS BASE HB 030X),
AGILIS MIX RA 050X é usado.

Observações: A proporção de mistura de base para diluente é de 2:1 em volume. Alternativamente, você
pode usar a balança computadorizada com SHOP MASTER para ajustar o material da
maneira usual por peso. É importante misturar as bases de mistura e o verniz de mistura e
agitar antes de adicionar o diluente. Depois de adicionar o diluente, o material pronto para
uso deve ser agitado novamente.
Com a troca do Mixing clears AGILIS BASE HB 010X e AGILIS BASE HB 030X para AGILIS
BASE HB 010 e AGILIS BASE HB 030 assim como o diluente tem que ser trocado. O
diluente correspondente é o AGILIS MIX RA 050.

.

Sistema de pintura O processo de aplicação é descrito em detalhe no módulo INFO R-M : “R-M AGILIS"


