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1K Primer 3-rétegű műanyagok fényezéséhez

Minden külső műanyag autó alkatrészhez 

tapad

Átfényezés nedves-a-nedvesre módszerrel a rugalmasított 
Standox Füllerrel

An Axalta Coating Systems Brand

Standoflex

Plastik-Primer U3060

Plastic Primer U3060

1/3SX-HU

szellőztetés 10 perc / 18-22°C

Könnyen használható

Spray

1 szórásmenet Standoflex Plastic Primer U3060Műszaki

leírás:

Version 02
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Az alap előkezelésére 
vonatkozó információkat lásd 
Standox Lakkozási Rendszer 
S1.

Ez a termék besorolásra kerül 
(CLP) 1272/2008/EK rendelet 
szerint.

Előkezelés /

tisztítás:

1 = 1 - 2 mikron

Kérjük, nézze meg a termék biztonsági 
adatlapját. Erősen ajánlott, hogy  
 megfelelő egyéni védőeszközöket 
használjon  a termék alkalmazása során.

SX-HU

légszárítás 10 perc / 18-22°C

Alapfelület:

Rugalmasított Standox Filler
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Standoflex Plastik-Primer U3060

Version 02

Külső műanyag autó alkatrészek szórásra kész
Használat előtt felrázandó.

Feldolgozás:
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Axalta Coating Systems Germany GmbH

Hordjon fel egy vékony réteg Standoflex Plastic Primer 
U3060-at

0,73 g/cm³

VOC (2004/42/EC):

1,1 térfogat %

Sűrűség:

1,7 tömeg %

SX-HU

Használat után, tartsa az aerosolt fejjel lefelé és fújja ki 
és tisztítsa ki.

2004/42/IIB(e)(840)730
Az EU határérték a termékre 
(termékkategória IIB.e) szórásra kész 
formában max 840g/l. 
A VOC tartalma ennek a terméknek 
szórásra kész formában max 730 g/l.

Lobbanáspont:
-1°C / 30,2°F

Fontos tudnivalók:

Standoflex Plastik-Primer U3060

Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany

Szárazanyag tartalom
(hígító hozzáadása nélkül):

Version 02

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk 
felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található 
szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a 
termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes 
figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.

Lásd Standox műanyag lakkozási rendszert (S7.0 - 7.8)
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