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Anvendelsesteknisk
information.

Farécla Total Dry Use Liquid Compound

Beskrivelse: Automotive Dry Use Liquid Compound udviklet til brug på alle moderne
reparationslaksystemer.

Egenskaber: Vandbaseret
Silikonefri
Flydende poleremiddel til tør påføring
uden brug af vand

Data: Vægtfylde 1,56
Viskositet: ca. 24 500 cps
Flammepunkt: 84°C
pH: 9,8
Tørstofindhold: 1052,5 g
VOC-indhold: 170 g
Farve: Off-white
Konsistens: Flydende

Emballagestørrelse: 1 liter (1,5 kg)

Holdbarhed: Farécla produkter er garanteret 2 års holdbarhed i uåbnet emballage
og opbevaret på et køligt og tørt sted.

Anvendelsesområder: Total Dry Use Liquid anvendes til at fjerne slibespor efter P1500 eller
finere kornstørrelser på autolakoverflader.

Lageropbevaring: Opbevares ved rumtemperaturer.
Beskytttes mod frost.
Ryst beholderen inden brug.

Anvendelsesmetode: 1. Fjern fejl med et passende slibepapir korn P1500 eller finere.

2. Inden en ny Total Compound skumpude tages i brug, æltes den mel
lem fingrene for at blødgøre den. Det bedste resultat opnås hvis puden
vædes med poleremiddel før brug.

3. Påfør lakoverfladen en lille mængde Total Dry Use Liquid Compound
fordel det ensartet på hele overfladen med en Total Compounding
skumpude monteret på en poleringsmaskine.

4. Polér med en omdrejningshastighed på 1500-1800 rpm med flad pude.
Sørg for at poleremaskinen er i konstant bevægelse på overfladen,
me et let tryk for at fjerne slibemærker.

5. Stop med at polere når slibemærkerne er væk, og puds områderne
med en Farécla Finishing klud eller en blød fnugfri ren klud.
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Bemærk: Enhver rest på gummi og poleremiddel kan let fjernes med en blød, ren
og fugtig klud

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.


