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UV Clear
UV lakka
OMINAISUUDET
Carsystem UV Clear on täydellinen pienten reikien /
huokosten paikkaamiseen pinnoitteessa. Huomio - riittämättömän
kiinnittyvyyden vuoksi UV Clear on vain rajallisesti käyttökelpoinen
reunaosissa. UV Clear on käyttökelpoinen vain täsmällisesti.
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TUOTETIEDOT
Väri: läpinäkyvä
Tiiviys: 20°C: 1,1 g/cm³
Varastointi: 24 kuukautta suljetussa alkuperäispakkauksessa pimeässä
varastossa
VOC - mukautuva
UV kuivaava

KÄYTTÖ
.
Pohjaväri:
Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja puhdas rasvasta. Suosittelemme
puhdistamaan pohjavärin asetonilla etukäteen.
Käyttö:
Käytä kaavinta, harjaa tai Mirco Tip:iä huojentuneiden alueiden korjaamiseksi.
Kovetus:
CS Carbo UV Clear kuivautuu CS UV Smart Lamp:ia käyttämällä. Pidä UV
Smart Lamp:ia noin 4-5 cm korjattavan kohdan yläpuolella. Vaihtoehtoisesti
voit käyttää lampun magneettista jalkaa laittamalla sen metallipinnalle ja
taivuttamalla lampun korjattavan kohdan yläpuolelle.
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Lampun takana on on/off nappi. Älä liikuta lamppua käytön aikana. Materiaalin
tulee kuivautua noin 60 sekunnin ajan.
Paksummille kerroksille kuivausajan tulee olla ainakin 90 sekuntia.

TURVALLISUUS
Edellä mainitut tekniset tiedot ja data, erityisesti suositukset tuotteidemme
käyttöön, perustuvat meidän tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksiimme
normaaleissa käyttötiloissa. Käytännössä materiaalit, pinnat ja käyttötilat
voivat olla niin erilaisia, että emme takaa minkäänlaista takausta työtuloksista
tai vastuusta minkäänlaisessa tilanteessa, eikä sellaista voi olettaa näistä
tiedoista tai suullisesta neuvonnasta, ellemme ole syytettynä tahallisesta tai
vakavasta huolimattomuudesta. Tässä tilanteessa käyttäjän tulee todistaa,
että hän on tiedottanut meitä kaikista asioista jotka johtavat kunnolliseen ja
lupaavaan tuomioon kirjallisesti, ajallisesti ja täydesti. Kolmansien osapuolien
patenttioikeuksia tulee seurata. Lisäksi, meidän yleiset myynti- ja
toimitusehdot ja uusimmat tekniset tiedot, joita tulee vaatia, ovat käytännössä.
Käsittely- ja jätehuolto-ohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessamme ja
kemikaalialan työnantajien vastuuvakuutusyhdistyksen eritelmissä.
Tekijänoikeus VOSSCHEMIE
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