
Final Clear
1K suure jõudlusega läbipaistev lõppviimistlus lakk, mis annab 2K jõudlusega viimistluse.

Toote Nº:  84110 (FC) - 450ml aerosool

Omadused
• Kasutusvalmis läbipaistev lõppviimstlus lakk
• 1K aerosool
• Suurepärased ehitusomadused ja läikega viimistlus
• Ühildub veepõhiste värvidega
• UV-kindel viimistlus garanteeritud
• Saab kasutada ka nähtavatel kohtadel kohtremondiks
• Kiiresti kuivav

Kasutamine

Final Clear on suure jõudlusega kristallselge
lõpviimistlus lakk, millel on suurepärased
ehitusomadused ja see sobib kõikide peamiste
värvidega.

Seda kasutatakse kaetud pindade viimistlemiseks
kõrgläikelise viimistluse saavutamiseks. Final Clear on 
täielikult isotsüanaadivaba.

Final Clear pakub turule midagi ainulaadset –
aerosooltoodet, mis sisaldab kvaliteetset läbipaistvat
lakki, et pakkuda konstruktsiooni, vastupidavust ja 
läike säilimist, mis on võrreldav püstoli viimistlusega.

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist loksutage purki põhjalikult.
2. Kandke 1–2 heledat ja ühtlast kihti.
3. Laske kihtide vahel 5–10 minutit kuivada.
4. Laske kuivada 30 minutit enne käitlemist.
5. Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, niiskuse
tasemest ja temperatuurist.

Vihjed & Nõuanded
Saavutatud viimistlus on UV-kindel, mis on garanteeritud kuni
12 kuud pärast pealekandmist.

DS84

Eelised
• Segamis- ja pihustusseadmeid pole vaja
• Vähendab laos olevate kattekihtide arvu
• Meelerahu kliendile
• Laiad rakendusvõimalused
• Aegasäästev

UUENDATUD: 21.10.2022



Final Clear
Tehniline teave

DS84

Seotud tooted

Turu
Segmendid

Tervise- ja ohutusteave – vaata ohutuskaarti

Selleks, et pakkuda teile meie toodete kasutamisel kõige sobivamaid isikukaitsevahendeid, soovitab KENT teil enne kasutamist järgida toote
pakendil olevaid juhiseid. Juhised on teie kaitseks olemas ja KENT pakub mitmesuguseid isikukaitsevahendeid, nagu riided, prillid, kaitseprillid, 
näokaitsed ja hingamisaparaadid, mis vastavad uusimatele Euroopa õigusaktidele. Kui vajate täiendavat nõu, helistage meie tasuta
telefoninumbril ja aitame teid hea meelega. Telefon: 0800 136925

Self Guide Primer Fillers EVO, Plastic Repair, 

Toote Nº: 84110

Toote nimi: Final Clear, 450ml aeroosol

Säilivusaeg: 24 kuud

Müügiühik: tk

Ohu teave: Ärritav; Eriti tuleohtlik

VOC: 676g / L

Laokood: FC

Tollitariifikood:          320890915

SDS: Yes

Asendustoode: N/A

Konsistents: Vedelik

Lõhn: Iseloomulik

Väljanägemine: Läbipaistev

Kuivamisaeg @ 20 kraadi juures 3 etappi:

Tolmuvaba aeg: 6 > 8min

Käitlemise aeg: 20 > 30mins

Täieliku kuivamise aeg: 6 > 8 Hours

Max temp: 700C

VOC Märgistus 2004/42/IIB(e)(840)676

Teisene:
Peamiselt:

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise
kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See 
ei piira ega keela ettevõttel KENT (Ühendkuningriigid) 
Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, 
Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi
elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise
teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) 
kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või
on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet
kasutada mingil muul eesmärgil kui toote
teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte
ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see 
asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, 
et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle
õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel
tehtu ees Käesoleva andmetelehe kasutajad
peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima
toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. 
Teabele tuginemisest või selle kasutamisest
tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas
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