
Datele din această fișă reprezintă valori uzuale. Deoarece variabilele fiecărei aplicații sunt un factor major în performanța produselor, aceste informații ar trebui să servească doar ca ghid general. Valspar nu își asumă nicio 
obligație sau răspundere pentru utilizarea acestor informații. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE VALSPAR AGREEAZĂ ALTE PREVEDERI ÎN SCRIS, VALSPAR NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ȘI DEZAVUEAZĂ 
ORICE GARANȚII SUBÎNȚELESE, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE PENTRU O UTILIZARE SPECIFICĂ SAU EXCEPȚIE DE LA ÎNCĂLCAREA UNUI BREVET. VALSPAR NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN 
FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ. Singurul remediu de care puteți beneficia pentru orice defect al acestui produs este înlocuirea produsului defect sau o rambursare a prețului său de 
cumpărare, la alegerea noastră. © 2021 Valspar b.v. Toate drepturile rezervate.

Verificarea culorii

Stabiliți întotdeauna culoarea și/sau varianta de culoare adecvată. 
Acest lucru trebuie făcut cât mai devreme, de preferință 
atunci când se efectuează estimarea reparației. Crearea unei 
pulverizări în această etapă reprezintă o bună practică.

PREPARARE

REPARAREA PIESELOR DIN PLASTIC NETEDE, NEGRUNDUITE

Curățare

Curățați cu decapant pentru silicon, degresant pentru 
vopseaua de bază și/sau W820 Anti-static Degreaser.

Măsuri de protecție

Utilizați echipamentul de protecție respiratorie recomandat (se 
recomandă în special masca de vopsitor ventilată cu aer proaspăt).

Siguranță
Exclusiv pentru uz profesional. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 
AVERTIZARE! CONȚINUTUL ESTE INFLAMABIL. VAPORII ȘI LICHIDUL 
PULVERIZAT SUNT NOCIVE. IRITANT PENTRU PIELE ȘI OCHI. Nu 
manipulați produsele Prospray decât după ce ați citit și ați înțeles în 
întregime fișele tehnice de securitate. Asigurați-vă că toți angajații sunt 
instruiți cu privire la fișele tehnice de securitate și la toate produsele 
chimice cu care intră în contact. Producătorul recomandă utilizarea 
unei măști de respirație cu sursă de aer proaspăt în cazul expunerii la 
vapori sau lichide pulverizate. Purtați îmbrăcăminte de protecție, 
mănuși și dispozitive de protecție pentru ochi cu apărători laterale. 
Informațiile din această fișă tehnică sunt oferite cu bună credință, dar 
fără garanții. Informațiile cuprinse în aceasta reprezintă starea actuală a 
cunoștințelor noastre și sunt oferite ca ghid pentru produsele noastre 
și întrebuințările acestora; acestea nu sunt menite să ofere garanția 
anumitor proprietăți ale produselor sau a aplicărilor specifice ale 
acestora. Respectați toate avertizările de pe etichetele produselor.

Curățare

Curățați ambele laturi ale barei de protecție cu apă caldă și săpun. 
Clătiți bine, apoi uscați cu foenul sau ștergeți cu o cârpă. În timpul 
clătirii, apa trebuie să se scurgă, nu să se formeze picături. Uscați bine.

OBSERVAȚIE: Folosiți un săpun fără ceară, cu pH 
neutru, care nu conține emolienți.

Curățați cu un burete de șlefuit gri sau roșu, apoi spălați cu apă 
caldă și săpun. Clătiți bine și uscați imediat pentru a evita pătarea 
cu apă. Dacă se formează picături în timpul clătirii, spălați din nou, 
apoi clătiți din nou, până când picăturile dispar, iar apa se scurge.

Curățați din nou cu degresant W820 Anti-static 
Degreaser înainte de aplicarea oricărei vopsele.

Curățare 
Eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

Evaporare

Lăsați să se evaporeze timp de 15 minute.

Aplicarea grundului

Pulverizați un strat închis de grund A-524 Plastic Bumper Primer.

Pentru a obține cele mai bune rezultate și o acoperire 
mai mare, se recomandă aplicarea a două straturi medii 
de grund de suprafață Prospray 2K Primer surfacer.

Următorul strat 
Aplicați o vopsea de acoperire/de bază adecvată, 
urmând procedura recomandată.

CELE MAI BUNE PRACTICI
Proceduri privind repararea elementelor din plastic în cazul pieselor negrunduite


