3930S
MULTI-PURPOSE
DEGREASER

DESCRIERE PRODUS
3930SA Multi-Purpose Degreaser is a
mixture of slowly-evaporating organic
solvents, it removes all oil and grease
residues from metal or plastic.

CARACTERISTICI
High-quality multi-purpose degreaser.

01
02 Can also be used for plastic parts.
03 400 ml spray can.

Multi-purpose cleaner to remove oil and
grease impurities on metal and plastic.
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3930S

MULTI-PURPOSE DEGREASER
Pregătirea produselor - aplicație Degresant Pregatire
Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a
evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.

Vopseaua veche sau originală neşlefuită.
Vopsea originală sau veche bine şlefuită.
OEM Primer (e-coat), neşlefuit.
OEM Primer (e-coat), şlefuit.
Oţel galvanizat şi aluminiu moale şlefuit.
Suprafețele de poliester armate cu fibre de sticlă, șlefuite și fără agenți de separare .
Suprafaţe pretratate cu produse 2K polyester şi şlefuite fin
Ştergeţi folosind o lavetă curată.
Schimbati des lavetele, nu folositi lavete murdare.
Nu lăsați niciodată 3930SA Multi-Purpose Degreaser să se evaporeze de pe suprafață. Tratați o
singură zonă mică în acel moment.
Distanță de pulverizare: păstrați distanța de 15 - 20 cm.

Nu se aplică.

Conform
directivei COV

2004/42//IIB(a)(850) 770: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(a)) în formă
gata de folosire este maximum 850 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este
de maximum 770 g/l.
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FIȘA TEHNICĂ
3930S

MULTI-PURPOSE DEGREASER
Pregătirea produselor - aplicație Pregătire Plastice
Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a
evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.

Reparații pentru piesele exterioare din plastic, curățate și șlefuite
Piese auto exterioare noi din plastic obișnuit, temperat 60 min. 60-65 ° C / prima curățare utilizați un
burete abraziv ultrafin îmbibat în 3930SA Multi-Purpose Degreaser / curățarea finală utilizați o cârpă
umezită cu 3930SA Multi-Purpose Degreaser.
Ștergeți suprafața pentru a slăbi și a ridica contaminanții. Imediat, ștergeți cu atenție cu o cârpă
curată.
Schimbati des lavetele, nu folositi lavete murdare.
Distanță de pulverizare: păstrați distanța de 15 - 20 cm.

Nu se aplică.

Conform
directivei COV

2004/42//IIB(a)(850) 770: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(a)) în formă
gata de folosire este maximum 850 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este
de maximum 770 g/l.
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FIȘA TEHNICĂ
3930S

MULTI-PURPOSE DEGREASER
Produse
3930SA Multi-Purpose Degreaser

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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