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ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни:

Цвят: прозрачен
Вид: течно
Вискозитет: 0.85 - 0.86 гр/cм³

Срок на годност: 24 месеца

добавка за гланц

ХАРАКТЕРИСТИКИ
CS High Gloss Additive е добавка за повишаване на гланца на лака до 
максимум. Освен постигане на оптималния гланц, добавката подобрява и 
характеристиките на самия лак за създаване на перфектен финиш.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изключителните свойства на добавката CS High Gloss предотвратява 
появяването на дефекти при нанасяне на по-голяма дебелина на 
покритието и прави нанасянето на лака много по-лесно. След изсъхване 
отличния гланц с внушителна твърдост е забележим веднага.  Добавката 
подобрява значително гланца на MS и HS - лаковете.

Максимален гланц за лака
Предотвратява последващото свиването на лака
Оптимизира крайния резултат
Предотвратява появяването на дефекти при нанасяне на по-голяма 
дебелина на покритието
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
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.

Разредители: 5 - 8%

HS лакове: 7%

MS лакове: 5%


