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Karta techniczna zastępuje poprzednie wersje.

QA-1401_V
PRODUKT

OPIS

QA-1401/2/3
Opis

Środek ochrony podwozia

Środek ochrony podwozia Quickline QA-1401/2/3, to gama elastycznych białych, szarych i czarnych
syntetycznych powłok zaprojektowanych do ochrony nadkoli i innych obszarów wrażliwych na uderzenia kamieni.

Quickline Środek ochrony podwozia Anti-Chip biały
Quickline Środek ochrony podwozia Anti-Chip szary
Quickline Środek ochrony podwozia Anti-Chip czarny

Produkty

QA-1401
QA-1402
QA-1403

Podłoża

Czyste pokryte podkładem lub polakierowane powierzchnie.

Przygotowanie
powierzchni

Dozowanie

Podłoże należy dokładnie odtłuścić przed i po procesie szlifowania. Podłoże musi być całkowicie
suche przed rozpoczęciem aplikacji.

Produkt gotowy do użycia

Aplikacja
Przed użyciem wytrząsaj pojemnik przez 3 minuty
Oderwij nakrętkę i zamontuj pojemnik do pistoletu
Aplikuj pistoletem przystosowanym do ciężkich materiałów. 2-4 bary z odległości 15-20 cm
Rekomendowana jest aplikacja produktu w temperaturze powyżej 15oC
Aplikuj 1-2 warstwy
5-10 minut odparowania między warstwami
Schnięcie /
Dalsza praca
Powierzchnia może być pokrywana podkładami lub lakierami nawierzchniowymi Quickline po 3-4 godzinach w 20oC

Uwaga: nie aplikować na silnik, skrzynię biegów, układ wydechowy i elementy zawieszenia
Uwagi do procesu
Umyć wszystkie elementy wyposażenia niezwłocznie po zakończeniu aplikacji, przy pomocy odpowiedniego rozcieńczalnika
Quickline. Powstały odpad zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.
Lotne Związki Organiczne
Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie
wynosi nie więcej niż 840g/l.
W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.
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Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.
Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej
i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.
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