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The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our 
products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the 
suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose 
only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all 
previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our 
products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.  
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Област на приложение
 

 
Допълнителна информация 
 
Технически характеристики 

Плътност 
PK 1000: 0.930 – 1.030 g/cm³ 
PK 2000: 0.930 – 1.030 g/cm³ 

Срок на годност 
60 месеца 

 Приложение 

Съдържание на солидни вещества
 PK 1000: 1.0 % PK 2000: / 

Температура на съхранение 
мин. 5°C до макс. 45°C 

PK 1000 изключително подходящ за премахване на мазнини, масла и силикони, и за предварителна 
обработка на пластмаса. Преди нанасяне на DIRECTFILLER използвайте PK 1000. 
PK 2000 се използва за почистване преди нанасянето на HYDROFILLER II или ONYX HD. 

PK 1000 и PK 2000 са готови за употреба.  
 
Подготовка / Почистване 

Използвайте PK 1000 и PK 2000 преди и след шлайфане.  
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 Завършване 

Продължете със следващата стъпка от репаратурния процес. 

Инструкции за безопасност 

PK 1000: 2004/42/IIB(aII)(200)186: готов за употреба макс. 186 грама ЛОС на литър.
PK 2000: 2004/42/IIB(aII)(200)198:  готов за употреба макс. 198 грама ЛОС на литър.
Възможно е този продукт да съдържа частици < 0.1 µm. 

Само за професионална употреба. 

Моля, спазвайте препоръките за безопасност и носете защитно облекло. 

Техническа информация 

Навлажнете чиста и суха кърпа, която не пуска мъх с PK 1000 или PK 2000. 
Почистете малка зона от около 0.5 m² от повърхността, която ще се боядисва и след 
това веднага забършете със суха кърпа. 
PK 1000 и PK 2000 не бива да изсъхват на обработваната повърхност. 
Внимание: 
Някои 1K грундове могат да се набраздят след употреба на PK 1000. В такъв случай 
премахнете грунда изцяло преди да нанесете новата боя. 


