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ATI-nr.: 774-0

Anvendelsesteknisk
information.

Farécla Profil 300 Rapid Cut Compound

Beskrivelse: Poleremiddel til skibsbygningsindustrien udviklet til brug under forarbejd-
ning af gelcoat og til de færdigstøbte former. Fjerner slibespor efter P1200.
Anvendes sammen med Farécla Quick Change G Mop dobbeltsidet uld--
polerepude, efterfulgt af Farécla Quick Change G Mop dobbeltsidet
Lambswool-pude for at opnå en ekstra høj glans.

Egenskaber: Vandbaseret
Silikonefri
Hurtigt poleremiddel
Et-trins system
Påføres tør

Emballagestørrelse: 3,2 kg dåse
Viskositeten er "flydende" for at sikre, at produktet kan påføres overfladen
med børste.

Anvendelsesområder: Profil 300 Rapid Cut anbefales til at fjerne slibespor efter P1200, der
stammer fra forarbejdningen eller fremstillingen af gelcoat overflader. Den
kan også anvendes på andre kunststofmaterialer så som akryl og faste
overflader.

Anvendelsesmetode: 1. Fjern fejl med et passende slibepapir - P1200.

eller

poléroverfladen med Profil 200 Coarse Cut. Se Teknisk information for
Profil 200.

2. Påfør overfladen en lille mængde Profil 300 Rapid Cut poleremiddel
med en børste eller en klud og fordel det på overfladen med Quick
Change G Mop dobbeltsidet uld-polerepude.

3. Polér overfladen med en hastighed på omkring 1800-2500 omdrejnin-
ger. Sørg for at poleremaskinen er i konstant bevægelse på overfladen,
og under et let tryk for at fjerne slibemærker.

4. Polér området indtil slibemærkerne er væk og glansen er genetableret.

5. Hvis der kræves en dybere glans, skift til Quick Change G Mop dobbelt-
sidet Lambswool-pude og gentag processen med Profil 300.

Fjernelse af Quick Change
adapteren: Fjern adapteren ved at holde maskinens låseknap nede og drej puden

med den anden hånd. Adapteren kan derefter fjernes fra moppen ved at
skubbe til slip-knappen på adapteren.
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ANVEND IKKE ANDET VÆRKTØJ PÅ ADAPTEREN. Adapterens spænd-
kraft er indstillet fra fabrikkens side og må ikke ændres. Ethvert forsøg på
at ændre på på adapterens spændkraft kan medføre, at moppen løsner
sig under brug.

Ekstra tips: Puden fjernes lettest ved at holde poleremaskinen med venstre hånd,
puden med den højre og tryk med en finger på slip-knappen mens
man forsigtigt trækker puden væk fra adapteren. Den nye pude trykkes på
plads med et klik.

Træk lidt i puden for at være sikker på, at den sidder fast.

Vask i hånden i mild sæbe og vand. Monter på maskinen og kør nogle
omdrejninger så overskydende vand sprøjter væk og lad lufttørre.

Rød uldindikator En rød uldindikator på hver side af den dobbeltsidede Quick Change G
Mop uld-polerepude advarer brugeren om, at puden trænger til at blive
skiftet.

Når puden slides begynder de røde fibre at skinne igennem. Når en ring af
rød uld er tydelig er det på tide at skifte puden ud.

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og
deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses
egnethed til en bestemt opgave. Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler,
iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vore almindelige salgsbetingelser.


