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Rallye-Spray matt
спрей мат

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Rallye Spray бързосъхнещ, устойчив на атмосферни влияния, лесен за
полиране, акрилен спрей без олово. Rallye Spray има отлична адхезия
върху почти всички повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Rallye Spray е универсална спрей боя с широко приложение от малки
частични поправки до финишно покритие.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни:
Цвят: черен (мат)
Солидно съдържание по обем: 33 %
Не лепи прах (20°C): 10 мин.
Не лепи (20°C): 15 мин.
Препокриване (20°C): 15 мин.
Сухо на пипане (20°C): 50 мин.
Покривност: 400 мл = 1.3 м²
Срок на годност (20°C): 36 месеца
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РАБОТА С ПРОДУКТА
08/2018
Подготовка на повърхността:
Премахнете ръждата, почистете, обезмаслете. Премахнете внимателно всички
следи от ръжда. Изравнете и шлайфайте всички неравности. Напръскайте с
washprimer (анти-кор. грунд), ако не е необходим фюлер. Иначе нанесете фюлер
на фино шлайфани повърхности според необходимостта. Облепете по-голяма
зона около мястото за поправка преди пръскане. Ако се пръска голяма
повърхност, препоръчваме да облепите ъглите и ръбовете на автомобила. Щом
фюлера изсъхне напълно, шлайфайте мокро фюлера с шкурка P1000 докато не
стане гладко.
Боядисване:
Внимателно прочетете инструкциите и предупрежденията преди да използвате
спрея. Разклатете добре за 3 минути преди употреба. Пръскайте боята от около
20-30 cм (8-12") от повърхността. Нанесете няколко тънки ръце през интервал
3-5 минути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Флакон под налягане. Не съхранявайте при температура над 50°C.
ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и
приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при
употребата при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и
околните условия са толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и
очаквания, изводи не могат да сеправят нито от тази информация нито от устни
консултации. В този случай,потребителят е длъжен да докаже, че той ни е
информирал за всичкиаспекти, необходими за правилното и обещаващо решение
в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се
спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към
Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическаотговорност за прецизността на
тази информация.
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