Marine Polish
Tekne Bakımı
Parlatma
ÜRÜN TANIMI
Marine Polish, jelkot ve boya uygulamasında çok ince pasta poliştir. Uzun süre yüksek parlaklık ve koruma sağlar. Elle ve makina ile poliş ( 800-1000 rpm) için.
Silikon içermez.
* Deniz tuzu, güneş ışığı, yağ vb karşı koruma sağlar.
* Temizlenmesi kolay mükemmel parlaklıkta poliş eder
* Renkleri giden yerleri bozmaz.
* Araba, karavan veya bahçe mobilyalarını temizlemede kullanılabilir.
ÜRÜN BİLGİSİ
Renk

YMB833

Özgül Ağırlık

1

Katı Madde Oranı

16%

VOC (arz edilen)

180 g/lt

Birim Ebatları

500 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ
Kurutma

Kat atma
Yüzey Sıcaklığı
5°C (41°F)
Min

Üzerine atılabilecek ürünler

10°C (50°F)
Max

Min

23°C (73°F)
Max

Min

35°C (95°F)
Max

Min

Max

UYGULAMA VE KULLANIM
Hazırlık

Super Cleaner ile temizleyin. Temiz su ile durulayın ve kurutun. Kötü şekilde bozulmuş yüzeylerde ilk olarak Liquid
Rubbing kullanın.

Yöntem

Marine Polish kullanarak küçük alanlara temiz ve kuru bir bez kullanarak ince tabaka yapın. Kurumasını bekleyin. Daha
yüksek parlaklığa ulaşması için temiz bezle parlatın. Makine (800-1000 rpm.) ile yapılan uygulama en etkili kullanım şeklidir.
Maksimum koruma sonucu için Marine Wax veya UV Wax Sealer.

Tavsiyeler

Karıştırma - Kullanmadan önce iyice kutuyu çalkalayınız.

Bazı önemli noktalar

Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır.
Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır.
Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

GRP ve boyalı yüzeylerde kullanım için uygundur.

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ
Muhafaza

GENEL BİLGİ:
Hava ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5’C/41’F ile
35’C /95’F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.
TAŞIMA:
Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL:
Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.
ATIKLARIN TANZİMİ:
Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan
önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.
Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile
düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili
yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla
ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararla (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar
ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve
deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya http://www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.
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