Specyfikacja Techniczna
______________________________________________________________________________
Nazwa Produktu
Numer artykułu

:
:

MoTip Tuning Line Silver Chrome Set
722998

Dostawca/Producent

:

MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
HOLANDIA
Numer telefonu
+31 561 - 69 44 00
Numer telefaksu
+31 561 - 69 44 31

______________________________________________________________________________

Opis produktu
Zestaw składający się z szybko schnącego lakieru nośnego i szybko schnącego lakieru dającego chromowy efekt
rozjaśnienia części samochodowych.
Właściwości produktu
Effect Primer Mirage Effect
Dobra wydajność pokrywania
Odporny na wycieranie
Doskonała przyczepność
Trwały błysk
Odporny na działanie czynników pogodowych
Odporny na działanie promieniowania UV i nie blaknący

Właściwości Fizyczne i Chemiczne
Pojemność
Baza
Zawartość LZO
Zawartość substancji trwałych
Połysk
Wydajność
Czas schnięcia
Nieprzylepny
Twardy
Wytrzymałość na wysoką temperaturę

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

400 ml
400 ml
Nitro celulozowy środek łączący
Około 91 %
Około 99 %
Około 9 %
Około 1 %
Wysoki połysk
Od 1,25 do 1,75 m²
Od 1,25 do 1,75 m²
Od 5 do 10 minut
Od 5 do 10 minut
Po 10 - 20 minutach
Po 10 - 20 minutach
Po 24 godzinach
Po 24 godzinach
Do 110 stopni C
Do 110 stopni C (najwyŜej
do 150 stopni C)

Stosowanie
Przed uŜyciem uwaŜnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Usuń odpryski starego lakieru i rdzę oraz wyszlifuj
powierzchnię. Gdy jest to potrzebne moŜna nałoŜyć warstwę podkładu MoTip. Po wyschnięciu, wyszlifuj warstwę
nośną (papier ścierny - ziarno 800 - 1000) do uzyskania całkowicie gładkiej powierzchni.
Stosowanie
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza
temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C. Przed uŜyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i

wypróbuj spray na kartonie. Odległość sprayu od malowanej powierzchni - około 25-30 centymetrów.
Lakier nałóŜ cienkimi warstwami. Przed nałoŜeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząśnij aerozolem.
NałóŜ lakier dający efekt chromowania cienkimi warstwami do uzyskania poŜądanego rezultatu. (W czasie
spryskiwania regularnie wstrząsaj aerozolem).
NałoŜenie końcowej warstwy bezbarwnego lakieru wpłynie niekorzystnie na efekt chromowania.
Utrzymanie
Czyścić środkami nie zawierającymi rozpuszczalników, środków do szorowania.
Po wykorzystaniu oczyść wylot aerozolu (trzymając aerozol do góry nogami naciśnij przycisk uwalniający zawartość
na około 5 sekund).
Czas schnięcia zaleŜy od temperatury otoczenia, wilogotności powietrza i gęstości zastosowanego lakieru.

