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РАБОТА С ПРОДУКТА

Подготовка:
Повърхността трябва да е суха, чиста и обезмаслена. Препоръчваме повърхността да е 
предварително почистена с ацетон.

ЛOC - съвместим
UV сушене

: ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни

Цвят:   прозрачен
Плътност при 20°C: 1.1 гр/cм³
Съхранение:  24 месеца на тъмно в не отпечатвана оригинална опаковка

UV лак

: ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem UV лак за запълване на малки дупчици и пори в лака при авторепаратура.
ВНИМАНИЕ - Поради недостатъчна адхезия при по-големи детайли UV лака е подходящ 
само за най-малките дупчици и пори при частична репаратура!

Работа с продукта:
• Шлайфайте предварително с шкурка P1500 - P2000
• Почистете и обезмаслете
• Използвайте микротампони CS Micro Tips и нанесете микроскопична капчица UV лак
• Изсушете с CS UV Smart лампа за около 30 - 60 секунди с максимално отстояние от 20 см

• Финално шлайфане с P2000 и P3000 в две стъпки за шлайфане
• Препоръчваме да използвате шкурки CS ProFlex Mercury с твърдо блокче ProFlex Mercury 
 • После полирайте с полирпасти CS Polish C-10 и CS Polish C-30 до пълно премахване на 
холограмите
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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.
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