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Aquabase Plus forrengjører 
P980-8252 

 

 

Produkt Beskrivelse 
P980-8252 Vannfortynnbar forrengjører 

 
Produktbeskrivelse 

 
P980-8252 brukes til å fjerne overflaterester fra klargjøringen av bindelaget før påføring 
av topplakk.  
 
Manglende bruk av P980-8252 eller for dårlig klargjøring kan føre til feil i lakkfilmen. 
 

 
 
 
 

Innovative reparasjonsløsninger 

SJONELL BRUK. 



General Process Notes 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco og 
varemerker som tilhører PPG Industries. 
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter fo
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er  
originale, gjøres gjeldende av PPG Industries. 
 
Scotch-Brite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.  
 
 

Ecofast er 

rbeholdes. 

Forrengjører P980-8252    E1400V
 

 
 
VOC-INFORMASJON 
EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.a) i bruksklar form er maks. 200 g/l VOC.  
VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 200 g/l. 
 
 
 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre 
formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende 
vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige 
forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: 
http://www.nexaautocolor.com 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
PPG Scandinavia 
Midtager 29 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
  
Tlf.: +45 43 43 65 66 

Faks: +45 43 43 81 88 
 

 

 
 
 
 
 

 
Påfør P980-8252 jevnt ved hjelp av en sprayflaske og tørk av 
med en ren klut. 
 
P980-8252 kan også påføres ved kun å bruke kluter. Bruk i så fall 
en ren klut til å påføre produktet og en annen ren klut til å tørke av 
forurensninger. 
 

 

 

 
P980-251/-9010 fryser hvis den utsettes for frost. Må oppbevares 
ved temperaturer over 4 °C. 

 

 
 
Fjerning av avfall 
 

 
Ev. rester av P980-8252 må fjernes i henhold til lokale 
bestemmelser. 
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