FISA TEHNICA – D1.08.03
Quick reference
Denumire produs:

Dynacoat Matting paste 8000Pasta matuire

Descriere

Bicomponent, destinata reducerii gradului de luciu a vopselei
2K. Daca este mixata cu vopseaua Dynacoat Topcoat 420
orice nivel de luciu poate fi obtinut.

A se folosi in:

Dynacoat Topcoat 420

Grad de luciu:
Semi mat
Mat

Topcoat 420
100 parti
100 parti

Matting Paste 8000
75 parti
150 parti

Amestecati bine mixtura inainte de adaugarea intaritorului si a
diluantului
Mixare:

Mixarea cu intaritor si diluant este mentionata in fisa tehnica a
vopselei Dynacoat Topcoat 420

Perioada de Garantie:

2 ani

VOC:

Limita EU pentru acest produs(produs categoria: IIB. e) in
forma gata de aplicare este de max. 840 g/litru VOC.
Continutul de VOC al acestui produs in forma gata de aplicare
este de max . 615 g/litru.

Doar Pentru Uz Profesional
NOTA MPORTANTA Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub
legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea
noastra o face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi
Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate infiormatiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa
cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca
nu va este specificat in scris consimtamantul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa
prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui
document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuei dezvoltari. Este
responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel
Head Office
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