3911WB
WATERBORNE FINAL
CLEAN

DESCRIERE PRODUS
Waterborne Final Clean 3911WB este un
agent de curățare finală pentru apă și
solvenți, cu conţinut de substanţe organice
volatile conform normelor europene, care
elimină produșii de contaminare de pe
vechile finisaje și suprafețe pregătite, pentru
a se obține o suprafață excepțional de
curată înainte de aplicarea substraturilor sau
straturilor de acoperire superioare.

CARACTERISTICI
Elimină produșii de contaminare de pe
vechile finisaje și suprafețe pregătite
înainte de aplicarea substraturilor sau
straturilor de acoperire superioare.
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Ultimul pas în procesul de curățare, pe
bază de apă
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3911WB

WATERBORNE FINAL CLEAN
Pregătirea produselor - aplicație Degresant Final
Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a
evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.

Vopsea originală sau veche bine şlefuită.
Grund-Filler sau Surfacer, şlefuit.
Degresați suprafața șlefuită cu 3911WB Waterborne Final Clean doar înaintea aplicării vopselei sau
a vopselei de bază.
Ştergeţi folosind o lavetă curată.
Schimbati des lavetele, nu folositi lavete murdare.
Nu lasati 3911WB Waterborne Final Cleansa se evapore de pe suprafata. Degresati doar zone mici.
Gata de utilizare

Nu se aplică.

Conform
directivei COV

2004/42/IIB(a)(200) 200: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(a)) în formă
gata de folosire este maximum 200 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este
de maximum 200 g/l.
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WATERBORNE FINAL CLEAN
Produse
3911WB Waterborne Final Clean

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.
Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile
sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu
fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.
Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai
bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării.
Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului
de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această
Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate
relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina
elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări
viitoare și amendări.
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