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Bumper Structurant Spray

stötfångarfärg struktur - spray

NO TRANSLATION

CS Bumper Structurant Spray möjliggör snabbt strukturefterbildning av skadade

plastdelar och plast. Kan efter påstrykning och torkning överlackeras med alla

vanliga lacksystem. Överlackeras i önskad färgton.

NO TRANSLATION

CS Bumper Structurant Spray kan användas i motorfordonsområdet, t.ex. för

kofångare, tillbehörsdelar, ytterbackspeglar.

I innerområdet t.ex. för instrumentbräda, bagageutrymmes- och dörrklädsel.

NO TRANSLATION

VOC: 640 g/l

Lagringsförmåga i sluten originalbehållare: minst 24 månader

Produktivitet: ca 1-2 m²/l

Densitet: 0,792 g/cm³

Färgton: svart

Torkning: 15-20 min./20 °C

NO TRANSLATION

Denna burk måste skakas innan användning. De ställen som ska beläggas måste

vara rena, torra och fria från fett. Stryk på i flera tunna lager.

Beakta bearbetningsanvisningarna på burken!

Använd ovillkorligen andningsskyddsmask!
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NO TRANSLATION

Angivna uppgifter, i synnerhet förslagen till bearbetning och användning av våra

produkter, grundar sig på vår kännedom och våra erfarenheter i normalfall.  På

grund av olika material, grundmålningar och avvikande arbetsbetingelser kan en

garanti avseende arbetsresultat eller ett ansvar, från vilka som helst rättsliga

förhållanden, antingen genom dessa råd eller genom en muntlig

överenskommelse, inte motiveras; såvida vi inte kan lastas för avsiktlig eller grov

vårdslöshet. Därtill måste användaren bevisa att all information, som är nödvändig

för en korrekt och framgångsrik bedömning, skriftligen och på ett korrekt och

fullständigt sätt kommit oss tillhanda. Skyddsrätt för tredje part måste beaktas.  I

övrigt gäller våra rådande försäljnings- och hyresvillkor. Det gäller det rådande,

nyaste tekniska informationsbladet, som kan beställas från oss.

Råd för produkt- och avfallshantering får ni från gällande säkerhetsblad och

motsvarande informationsblad från den kemiska industrins yrkesförening.

Copyright VOSSCHEMIE
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