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Характеристики
Uniflex Glas Fast-Primer е черен грунд за керамичната лента на стъклата на 
автомобилите. Осигурява пълна защита на лепилото като създава бариера 
пред UV лъчите, които го увреждат и отслабват. Повишава адхезията. Да се
 използва с UniflexGlas Fast-Cleaner.

грунд за керамична лента на стъкла

Приложение
Повърхностите трябва да са сухи, чисти и обезмаслени.Преди да нанесете 
Uniflex Glas Fast-Primer почистете основно зоната, която ще лепите с Uniflex 

Glas Fast-Cleaner.Нанесете тънък и равен слой с апликатор за Uniflex Glas 

Fast на керамичната лента и оставете да изсъхне за 15 минути.

Данни за продукта
Плътност при 20ºC: 0.93 +/- 0.02 гр/мл
Време за съхнене: 15 мин.

Мирис: характерен за разтворител
Вид: черна течност
Отворено време: по-малко от 30 минути

Съхранение
Uniflex Glas Fast-Primer може да се съхранява в запечатана оригинална 
опаковка 12 месеца при 5° -25°C.

Пазете далеч от източници на топлина.
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и 
приложение на нашите продукти са базирани на нашият познанияи опит при употребата
 при нормални условия. В практиката материалите,повърхностите и околните условия 
са толкова различни, че няма гаранция заработните резултати и очаквания, изводи не 
могат да се правят нито от тазиинформация нито от устни консултации. В този случай, 
потребителят едлъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, 
необходими заправилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. 
Патентниправа на трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочетекъм Лист с 
данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническитеинструкции 
за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ниизвестни. Vosschemie 
не носи никаква юридическа отговорност запрецизността на тази информация.


