Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών 6.76 GL
Συμπληρωματικά προϊόντα
19.11.2009

Blend Prep
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Περιγραφή
Το Blend Prep είναι μια ειδικά σχεδιασμένη λειαντική αλοιφή που βοηθά στην προετοιμασία των περιοχών
σβησίματος.
Χρησιμοποιήστε το Blend Prep σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο σφουγγάρι γυαλίσματος, για να
εξασφαλίσετε τη βέλτιστη προετοιμασία για την πρόσφυση στο χρώμα και το βερνίκι σε περιπτώσεις
σβησιμάτων.
Προϊόν και Πρόσθετα:
Blend Prep
Βασικές Πρώτε Ύλες:
Πυρίτια
Κατάλληλα υποστρώματα:
Όλα τα υπάρχοντα χρώματα, συμπεριλαμβανομένων ασταρωμένων πλαστικών που προετοιμάζονται για
σβησίματα.
Διαδικασία εφαρμογής:

Σβήσιμο κομματιού:
Καθαρίστε την επιφάνεια, αφαιρέστε κάθε ίχνος βρωμιάς πριν το τρίψιμο, με κατάλληλο καθαριστικό
επιφανειών.
Καθαρίστε αρχικά την επιφάνεια με ζεστό νερό και σαπούνι, και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Στο παραπάνω σχήμα, η περιοχή «A» είναι προς επισκευή, και οι περιοχές «B» και «C» είναι οι περιοχές
σβησίματος. Αφού ασταρώσετε κατάλληλα και στεγνώσετε την περιοχή «A» τρίψτε τη με το κατάλληλο
γυαλόχαρτο για το συγκεκριμένο χρώμα, επεκτείνοντας το τρίψιμο στην περιοχή «B».

Τρίψτε καλά την περιοχή «C» (όλο το κομμάτι) με Sikkens Blend Prep σε συνδυασμό με 3M UFN (Γκρι)
σφουγγάρι γυαλίσματος και νερό.

Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.
Είναι σημαντικό να αφαιρεθούν εντελώς όλα τα υπολείμματα του Blend Prep.
Καθαρίστε την επιφάνεια, στεγνώστε τη καλά και αφαιρέστε κάθε ίχνος βρωμιάς πριν την εφαρμογή του
χρώματος, με κατάλληλο καθαριστικό επιφανειών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.
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Σβήσιμο Μπαλώματος:
Ανατρέξτε στην απεικόνιση βημάτων της οπτικής διαδικασίας στην προηγούμενη σελίδα, στο μπροστινό
τμήμα του αυτοκινήτου.
Καθαρίστε την επιφάνεια, αφαιρέστε κάθε ίχνος βρωμιάς πριν το τρίψιμο με κατάλληλο καθαριστικό
επιφανειών.
Καθαρίστε αρχικά την επιφάνεια με ζεστό νερό και σαπούνι, και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Η περιοχή μπαλώματος «a» είναι προς επισκευή, οι περιοχές «b» και «c» είναι οι περιοχές σβησίματος.
Αφού ασταρώσετε κατάλληλα και στεγνώσετε την περιοχή «a» τρίψτε τη με το κατάλληλο γυαλόχαρτο για το
συγκεκριμένο χρώμα, επεκτείνοντας το τρίψιμο στην περιοχή «b».

Τρίψτε καλά την περιοχή «b»” με Sikkens Blend Prep σε συνδυασμο με 3M UFN (Γκρι)/3M XFN
(Χαλκοκόκκινο) σφουγγάρι γυαλίσματος και νερό.

Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.
Είναι σημαντικό να αφαιρεθούν εντελώς όλα τα υπολείμματα του Blend Prep.

Για την τελική προετοιμασία της περιοχής σβησίματος, γυαλίστε καλά την περιοχή «c» με μια γυαλιστική
αλοιφή.
Χρησιμοποιήστε 3M Fast Cut Compound σε συνδυασμό με το κατάλληλο σφουγγάρι γυαλίσματος ή
παρόμοιο ανταγωνιστικό προϊόν, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας γυαλιστική μηχανή.
Αφαιρέστε εντελώς όλα τα υπολείμματα αλοιφής γυαλίσματος από το κομμάτι.
Καθαρίστε την επιφάνεια, στεγνώστε τη καλά και αφαιρέστε κάθε ίχνος βρωμιάς πριν την εφαρμογή του
χρώματος, με κατάλληλο καθαριστικό επιφανειών.

Product storage
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν
στους 20°C.
Αποφεύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
o Για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S9.01.02.
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AkzoNobel Coatings Α.Ε.
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 6220620
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και
βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς
που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με
τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς
και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν
(είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των
πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας
βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα
προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να
ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να
υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί
ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.
Έδρα
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksstraatweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com
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