
Az ezen a lapon szereplő adatok általánosan jellemző értékeket mutatnak be. Mivel a termék teljesítményét nagyban befolyásolják az alkalmazás körülményei, ezek az információk csak általános útmutatásul szolgálnak. 
A Valspar semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal az információ felhasználásáért. HACSAK AZT A VALSPAR KÜLÖN ÍRÁSBAN KI NEM FEJEZTE, A VALSPAR NEM VÁLLAL SEMMILYEN JÓTÁLLÁST, LEGYEN AZ 
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, ÉS VISSZAUTASÍT MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY BIZONYOS HASZNÁLATRA VALÓ MEGFELELHETŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, ILLETVE 
A SZABADALMI JOGSÉRTÉST. A VALSPAR NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN SPECIÁLIS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR ESETÉN. Hibás termék esetén a kizárólagos jogorvoslati eljárás a hibás termék cseréje, 
illetve a vételár visszatérítése, választásunk szerint. © 2021 Valspar b.v. Minden jog fenntartva.

Szín ellenőrzése

Mindig határozza meg a megfelelő színt és/vagy a 
színváltozatot. Ezt a lehető legkorábbi szakaszban meg kell 
tenni, lehetőleg akkor, ha a javítás mértékét felbecsülte. A 
tesztlap készítése ebben a szakaszban a legjobb megoldás.

ELŐKÉSZÍTÉS

ALAPOZÁS NÉLKÜLI PUHA MŰANYAG JAVÍTÁSA

Tisztítás

Tisztítsa meg a felületet szilikoneltávolítóval, bázisfesték-
zsírtalanítóval és/vagy a W820-as antisztatizáló zsírtalanítóval.

Védelem

Használjon megfelelő légzőkészüléket (a frisslevegős 
ellátású légzőkészüléket javasoljuk).

Biztonsági tudnivalók
Kizárólag professzionális felhasználásra. GYERMEKEKTŐL TÁVOL 
TARTANDÓ. FIGYELEM! GYÚLÉKONY ANYAG. AZ OLDÓSZEREK GŐZE ÉS 
A FESTÉKKÖD KÁROS AZ EGÉSZSÉGRE. IRRITÁLJA A BŐRT ÉS A SZEMET. 
Csak az után használjon Prospray-termékeket, miután elolvasta és 
teljesen megértette a biztonsági adatlapjukat. Győződjön meg arról, 
hogy minden érintett megkapta a biztonsági adatlapokkal és a munka 
során felhasznált vegyi anyagokkal kapcsolatos képzést. Az 
oldószergőzök és a festékköd elleni védelemhez levegő-hozzávezetéses 
légzőkészülék használatát javasolja a gyártó. Munka közben 
védőruházatot, védőkesztyűt és oldalt zárt védőszemüveget kell viselni. 
Ezt az adatlapot jóhiszeműen tettük közzé, de szavatossági igény nem 
támasztható miatta. Az itt olvasható információk a jelenlegi tudásunkat 
tükrözik, útmutatást adnak termékeinkhez és a használatukhoz, de nem 
jelentenek biztosítékot egyes terméktulajdonságok vagy 
termékfelhasználási területek vonatkozásában. Mindig vegye 
figyelembe a termékcímkéken feltüntetett figyelmeztetéseket.

Tisztítás

Tisztítsa meg a lökhárító mindkét oldalát szappanos forró vízzel. 
Öblítse le alaposan, majd szárítsa meg légfúvóval, vagy törölje szárazra. 
Öblítéskor ügyeljen arra, hogy peregjen le a víz a felületről, és ne 
alakuljanak ki vízcseppek rajta. Alaposan szárítsa meg a felületet.

MEGJEGYZÉS: Viaszmentes, lágyító nélküli, 
semleges kémhatású szappant használjon.

Tisztítsa meg a felületet szürke vagy piros csiszolópárnával, majd mossa 
le szappanos forró vízzel. Öblítse le alaposan, és azonnal szárítsa meg, 
hogy ne alakulhassanak ki vízkőfoltok. Ha öblítés közben vízcseppek 
képződnek a felületen, addig ismételje a lemosást és az öblítést, amíg 
megszűnik a cseppképződés, és immár lepereg a víz a felületről.

Mielőtt bármiféle festéket felhordana a felületre, tisztítsa 
meg újból a W820-as antisztatizáló zsírtalanítóval.

Takarítás 
Minden maradékot a helyi előírások szerint szabad csak kidobni.

Párolgási idő

Várjon 15 percet, hogy párologhasson a bevonat.

Alapozás

Hordjon fel egyetlen összefüggő réteget az A-524-
es lökhárítóműanyag-alapozóból.

A legjobb végeredmény és a nagyobb rétegvastagság 
érdekében javasoljuk, hogy vigyen fel két közepesen 
vastag réteg Prospray 2K alapozó felületkezelőt.

Következő réteg 
Hordja fel a megfelelő fedőréteget vagy 
bázisfestéket az ajánlott eljárás szerint.

LEGJOBB GYAKORLATOK
Alapozás nélküli műanyagfelületek javítása


