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паста за матиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Паста за матиране на водна основа с тройно действие, полиране, 
почистване и пълно обезмасляване само в една стъпка.

CS Tec Line Matt Matting Mousse има следните преимущества и свойства:

Подобрена адхезия чрез изравняване на повърхността.

Предотвратява загубата на адхезия в зоните на преливка и появата на 
драскотини в лака.

Може да се използва с памучна кърпа за зоните около лайсните или 
под уплътненията.
Лесно матиране и почистване за уеднаквяване го правят перфектен за 
подготвка на трудно достъпните места като колонки, прагове и др.
Лесно се избърсва от обработените повърхности без да оставя 
остатъци, които могат да попречат на адхезията на боята.

Не обезцветява гумените уплътнения или лайсните.

Без силикони, разтворители и летливи органични съединения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
CS Tec Line Matt Matting Mousse се използва в комбинация с CS Topline

Mattflex grey (136.274 и 136.266) и CS Topline Mattflex gold (138.399).

Може да се използва за всички авторепаратурни покрития с голямо 
съдържание на сухо вещество, ЛOC (HS), средно съдържание на 
сухо вещество (MS) и OEM-покрития на водна основа.

Идеален за почистване и абразиране на пластмасови брони и 
гумени части преди боядисване.
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ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цвят: светлосив
Аромат: плодов
pH при 20°C: 7

Вискозитет при 20°C: 1,4 гр/cм³

Разфасовка: 1 кг шише
Съхранение: 24 месеца при 18 - 20°C в запечатана оригинална опаковка

РАБОТА С ПРОДУКТА

Разклатете добре преди употреба.

Предварително отмийте по-едрата мръсотия от повърхността, или ще 
станат драскотини.

Навлажнете CS sanding pad с чиста вода.

Нанесете CS Tec Line Matt Matting Mousse върху CS sanding pad или 
директно на детайла (около 10 гр на среден размер метален детайл).

Разтъркайте със среден то твърд натиск и равномерни кръстосващи 
се движения докато детайла стане чист и се постигне желаната 
степен на матиране.

Премахнете остатъците с микрофибърна кърпа CS и изплакнете 
повърхността с чиста вода.

После следвайте стандартните стъпки при боядисване.

Copyright VOSSCHEMIE

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият
познания и опит при употребата при нормални условия. В практиката
материалите, повърхностите и околните условия са толкова различни, че
няма гаранция за работните резултати и очаквания, изводи не могат да се
правят нито от тази информация нито от устни консултации. В този случай,
потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички
аспекти, необходими за правилното и обещаващо решение в писмен вид, в
срок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се
насочете към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от
техническите инструкции за този продукт и представлява сбор от всички
данни, които са ни известни. Vosschemie не носи никаква юридическа
отговорност за прецизността на тази информация.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:


