SEA-LINE BRAYT S1
POLISHING COMPOUND
Техническа информация
Елементи на продукта:
Обем:
Описание на продукта:

Polishing compound S1 – еднокомпонентен продукт
Единична опаковка: 500 g
®
Sea-Line S1 е много ефективен продукт за полиране, който не съдържа силикон.
Препоръчителен за полиране на лодки, гелкот повърхности, композитни продукти и
топкот. S1 бързо премахва дефекти след шкурене с шкурка, а също така и други
експлоатационни повреди и гарантира получаване на идеална повърхност. В състава си
има висококачествени полиращи минерали, които осигуряват бързо премахване на
дефекти и постигане на висок блясък с едностъпков процес.

Препоръчителна
употреба:

Това е универсален продукт, подходящ за всеки тип гелкот, PE и PU лакове в мебелната
индустрия и в производството на композитни продукти. Благодарение на оптималната си
композиция, продуктът не причинява изключително нагряване на повърхността, като
®
същевременно е лесен за почистване. Работейки с Sea-Line S1 ние спестяваме Вашето
време.

Физико-химични
характеристики:
Плътност:
Цвят:
Технически данни:
Сила на шлифоване:

1,21 kg/l
Тюркоазен
6 /10
8 /10

Ниво на блясък:
Подготовка на
повърхността преди
употреба:







Измийте работната повърхност.
Изшкурете с шкурка:
o
Първоначално шкурене: P320 ÷ P800
o
Окончателно шкурене: P1200 ÷ P1500 (за тъмни цветове P1500 ÷
P2000).
Махнете праха и обезмаслете отново.
Измийте работната повърхност от други остатъци със сладка вода.

Метод за полагане:

Агнешка вълна, твърда гъба или средно-твърда гъба.

Условия за полагане:
Полагане:

Продуктът работи най-добре при температури от 15~25̊C.
Разпределете сместа върху елемент или предмет (вълна / твърда гъба/средно
твърда гъба).
Разпределете сместа по повърхността с машина с минимална скорост RPM (800

до 1000).
Полирайте повърхността със средно налягане.

Бавно увеличете до RPM (1200 – 1500) докато драскотините от полираните

повърхности се премахнат.
Увеличете до RPM ( max 2000) и полирайте, за да постигнете перфектен блясък

.

След смяна на апликатора, направен от 100 % вълна (MM Sea-Line BRAYT) или мека
гъба, полирайте повърхността, за да получите още по-голям блясък.
За да повишите нивото на блясък, също е препоръчително да използвате:
1. Sea-Line® S2 FINISHING CPOMPOUND
За да защитите повърхността, е препоръчително да използвате:
1. Sea-Line® S5 QUICK WAX
2. Sea-Line® S4 PROTECT WAX

Последващи действия:

0

Съхранение:

Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 – 35 C.
Сместа трябва да бъде съхранявана в плътно затворени опаковки, на сухо и хладно
място, далеч от източници на огън, топлина и слънчеви лъчи.
Внимание: След всяка употреба, опаковките трябва да бъдат затворени веднага!

Срок на годност:
Гаранция за качество:

24 месеца от датата на производство
Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват
изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Всички данни в настоящия документ са подготвени с информационна цел. Компанията ни не носи отговорност за резултатите от дейности,
извършени от потребителите, върху които не сме осъществили пряк контрол. Отговорност на потребителя е да изпробва крайния резултат
от приложението на всеки продукт и да прецени пригодността му за конкретните индивидуални нужди. Sea-Line не носи отговорност за
щети или финансови загуби, следствие на неправилната употреба на продуктите.
Представената информация е основана на щателни лабораторни проучвания и дългогодишен опит. Водещата ни пазарна позиция не ни
освобождава от постоянен качествен контрол на продуктите ни. Въпреки това ние не носим отговорност за последици от неправилна
употреба или съхранение на продуктите ни, както и използването на методи за приложения извън стандартната практика.
TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.
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