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AutoPrep Pre-Treatment Wipes
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Ενδιάμεση επίστρωση χωρίς χρωμικά συσκευασμένη σε Έτοιμα Προς Χρήση / Προ-
διαποτισμένα Πανιά.
Τα AutoPrep Pre-Treatment Wipes δημιουργούν μια ενδιάμεση επίστρωση, δημιουργώντας
χημικούς δεσμούς με μεταλλικές επιφάνειες, βελτιώνοντας την πρόσφυση και την αντίσταση
στη διάβρωση των υλικών και συστημάτων βαφής που θα ακολουθήσουν.

Εφαρμογή με διπλό πανί

Κατακόρυφη κι αμέσως μετά οριζόντια κατεύθυνση εφαρμογής.
Είναι απαραίτητος πλήρης εμποτισμός με υγρό για 1 λεπτό.

Αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
Μπορείτε να επιταχύνετε το στέγνωμα με καθαρό, θερμό αέρα χαμηλής
ταχύτητας

Μπορεί να επικαλυφθεί με όλα τα προϊόντα προετοιμασίας 2K της AkzoNobel
Car Refinishes με εξαίρεση τα εξής:

Sikkens Autosurfacer Rapid
Όλα τα πολυεστερικά προϊόντα
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler RTS

*ΣΗΜ.: Το Autosurfacer UV μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια που
προετοιμάστηκε με AutoPrep pre-Treatment Wipes

Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση προστατευτικών γυαλιών και
ρουχισμού, και λαστιχένιων γαντιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.
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Κατάλληλα Υποστρώματα

Ατσάλι
Επι-ψευδαργυρωμένο ατσάλι

Αλουμίνιο
Ανοξείδωτο ατσάλι

Προϊόν και πρόσθετα

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

Προετοιμασία Επιφάνειας

Αφαιρέστε τις βρωμιές με κατάλληλο καθαριστικό επιφανειών.

Ατσάλι: τρίψτε στεγνό με P120
Γαλβανισμένο ατσάλι: τρίψτε με P180 και μετά τρίψτε ελαφρά με Scotch Brite τύπου A
Αλουμίνιο: τρίψτε στεγνό με P180 και μετά τρίψτε ελαφρά με Scotch Brite τύπου A
Ανοξείδωτο ατσάλι: τρίψτε με P180 και μετά τρίψτε ελαφρά με Scotch Brite τύπου A

ΣΗΜ.: Εάν εφαρμοστεί στη συνέχεια αστάρι υγρό σε υγρό: τελικό βήμα τριψίματος με Ρ220-Ρ320

Αφαιρέστε τις βρωμιές με κατάλληλο καθαριστικό επιφανειών.

Εφαρμογή

Βγάλτε πανιά AutoPrep Pre-Treatment Wipes από το σφραγισμένο δοχείο.
Για να αποφύγετε να στεγνώσουν τα πανιά στο δοχείο, βεβαιωθείτε ότι το σφραγίσατε με το καπάκι του
αμέσως μετά.

Εφαρμόστε με το χέρι το διάλυμα προετοιμασίας πιέζοντας με τρόπο ώστε η κάθε κίνηση να υπερκαλύπτει
κατά 50-75% την προηγούμενη.

Προσωπική προστασία: συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και ρουχισμού, και λαστιχένιων
γαντιών.

Εφαρμόστε μ’ ένα διπλό πανί, με κατακόρυφη κίνηση που ακολουθείται αμέσως μετά από μια οριζόντια.
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Η υγρή επίστρωση πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αυτό είναι απαραίτητο
ώστε να δημιουργηθεί η ενδιάμεση επίστρωση με το γυμνό μέταλλο.

Η αλλαγή στην απόχρωση του μεταλλικού υποστρώματος υποδηλώνει ότι έχει ολοκληρωθεί το στέγνωμα.

Για να αποφύγετε το στέγνωμα του πανιού που χρησιμοποιείτε, φυλάξτε το σε μια σφραγισμένη πλαστική
σακούλα ή δοχείο. Έτσι, το πανί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 12 ώρες.

Τα χρησιμοποιημένα πανιά δεν πρέπει να ξαναμπούν στο αρχικό δοχείο τους.

Χρόνος στεγνώματος

Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 15 λεπτά και μέσα σε 4 ώρες σε 20°C.

Ξαναπέρασμα

Μπορεί να επικαλυφθεί με όλα τα προϊόντα προετοιμασίας 2K της AkzoNobel Car Refinishes εκτός από:
Sikkens Autosurfacer Rapid
Όλα τα πολυεστερικά προϊόντα
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler RTS

*ΣΗΜ.: Το Autosurfacer UV μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια που προετοιμάστηκε με AutoPrep
pre-Treatment Wipes

Θεωρητική καλυπτικότητα

Ένα προ-διαποτισμένο πανί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιφάνεια περίπου 1 m².

Αποθήκευση προϊόντος

Αποθηκεύστε τα προϊόντα χωρίς να ανοίξετε το καπάκι τους, και τα χρησιμοποιημένα με κλειστό καπάκι
κατά προτίμηση σε θερμοκρασία μεταξύ 9°C-40°C
Αποφύγετε τις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι περίπου 20°C
Προστατέψτε το απ’ τον παγετό. Εάν παγώσει, θα υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη και δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί.
Διατηρείστε το δοχείο κατακόρυφο. Εάν παραμείνει πολύ καιρό αποθηκευμένο, αναποδογυρίστε το δοχείο.
Πανιά που είναι εντελώς στεγνά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Διάρκεια ζωής στο ράφι: Σε σφραγισμένο δοχείο:    2 χρόνια σε 20°C
Σε δοχείο που ανοίχτηκε:  1 χρόνος σε 20°C

Επεξήγηση κωδικού παρτίδας: 12046Α
Τα δυο πρώτα ψηφία: έτος παραγωγής (2012)
Τα τρία επόμενα ψηφία: η ημέρα παραγωγής (ημέρα 46 = 15 Φεβρουαρίου)
Γράμμα: για εσωτερική χρήση στο χώρο παραγωγής
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AkzoNobel Coatings Α.Ε.
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 6220620

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και
βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς
που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με
τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς
και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν
(είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των
πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας
βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του.  Όλα τα
προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να
ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να
υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί
ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.
Έδρα
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksstraatweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.akzonobel.com

http://www.akzonobel.com/

