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ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Gloss Reducer 01 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα χρώματα μονής επίστρωσης Topcoat HS 420 της Lesonal. Το μίγμα
που προκύπτει, μετά την προσθήκη του Gloss Reducer 01 σε αυτά τα προϊόντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
απομίμηση της ματ εμφάνισης των πλαστικών μερών των αυτοκινήτων, όπως οι προφυλακτήρες.

Αναλογία ανάμιξης 5 Topcoat HS 420
2 HS Hardener 420
1 Thinner 420

Μεζούρα μέτρησης N

Ιξώδες μίγματος 17-21 s
DIN Cup 4

Εξοπλισμός Δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών για το χρησιμοποιούμενο χρώμα μονής
επίστρωσης.

Εφαρμογή Δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών για το χρησιμοποιούμενο χρώμα μονής
επίστρωσης.

Εξαέρωση Δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών για το χρησιμοποιούμενο χρώμα μονής
επίστρωσης.

Στέγνωμα 11 ώρες στους 20°C
30 λεπτά στους 60°C

Προστασία Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές
Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα παροχής καθαρού
αέρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Gloss Reducer 01 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα χρώματα μονής επίστρωσης Topcoat HS 420 της Lesonal. Το
μίγμα που προκύπτει, μετά την προσθήκη του Gloss Reducer 01 σε αυτά τα προϊόντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την απομίμηση της ματ εμφάνισης των πλαστικών μερών των αυτοκινήτων, όπως οι προφυλακτήρες.

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προϊόν Lesonal Gloss Reducer 01

Προορίζεται για
χρήση σε

Lesonal Topcoat HS 420

ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ματάρισμα χρώματος
μονής επίστρωσης
Topcoat HS 420

Ανάμιξη κατ’ όγκο: Topcoat HS 420 Gloss Reducer 01

Μισο-γυαλιστερό Περισσότερο από 80% χρώμα
μίξης 11 και 62

70 μέρη 30 μέρη

Όλες οι άλλες αποχρώσεις 50 μέρη 50 μέρη
Ματ 30 μέρη 70 μέρη

Αναδεύστε το μίγμα πολύ καλά πριν το αναμίξετε με σκληρυντή και διαλυτικό.

Αναλογία ανάμιξης Όταν χρησιμοποιείτε λιγότερα από 50 μέρη Gloss Reducer 01:
5 μέρη κ.ό. – Μίγμα Topcoat HS 420

Μεζούρα
μέτρησης Ν

2 μέρη κ.ό. – HS Hardener 420
1 μέρος κ.ό. – Thinner 420

Μεζούρα
μέτρησης Μ

Όταν χρησιμοποιείτε 50 μέρη ή περισσότερο Gloss Reducer 01:
3 μέρη κ.ό. – Μίγμα Topcoat HS 420
1 μέρος κ.ό. – HS Hardener 420
1 μέρος κ.ό. – Thinner 420
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Εφαρμογή &
Εξοπλισμός

Μετά την ανάμιξη, εφαρμόστε τα προϊόντα ως συνήθως, ακολουθώντας τις οδηγίες των
αντίστοιχων Τεχνικών Δελτίων.

Χρόνοι στεγνώματος Ο χρόνος στεγνώματος των παραπάνω προϊόντων δεν θα διαφέρει μετά την προσθήκη του
πρόσθετου Gloss Reducer 01 της Lesonal.

Χρήσιμες συμβουλές Δεν χρειάζεται να προστεθεί Flexible Additive.

Πτητικές οργανικές
ενώσεις

2004/42/IIB(e)(840)484
Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων που έχει ορίσει η ΕΕ για αυτό το προϊόν
(κατηγορία προϊόντος IIB.e) σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 840 g/λίτρο.
Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε αυτό το προϊόν σε μορφή έτοιμη προς
χρήση είναι 484 g/λίτρο.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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.Lesonal.com


