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UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER

VOLLEDIGE TECHNISCHE INFORMATIE



Stap 1

PRODUCT OMSCHRIJVING
KRISTAL European Cut is ontwikkeld om snel lichte schuurkrassen te verwijderen na behandeling met
minimaal P1500 op af-fabriek lakken of op opnieuw gespoten lakken.
PRODUCT EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN
Artikelnummers

KRISTAL European Cut

EC11

PRODUCT HANDLEIDING
Zorg er altijd voor dat de lak volledig is uitgehard, en het te behandelen oppervlak op de juiste manier is
voorbereid. Verwijder het overtollige compound snel van aangrenzende panelen met een schone, zachte
doek. Breng KRISTAL European Cut aan op een klein, bewerkbaar gebied alvorens over te gaan naar het
volgende paneel. Houdt de verpakking gesloten wanneer niet in gebruik. Opslag in een koele, droge ruimte.
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PRODUCT APPLICATIE
Machine gebruik:
1. Goed schudden voor gebruik.
2. Breng KRISTAL European Cut aan op het paneel en verspreid over de oppervlakte. Alternatief: breng
KRISTAL European Cut aan direct op de pad.
3. Plaats de pad direct op het panel en begin met compounding met een elektische- of pneumatisch
aangedreven polijstmachine met 1800-2500 rpm voor snelle uitstekende resultaten. Herhaal de
applicatie voor zover nodig, verminder druk op de pad bij afronding van de applicatie.
4. Indien nodig, rond de applicatie af met een zachte, schone doek. Voor een duurzaam glans resultaat,
gebruik KRISTAL European Diamond.
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Belangrijke mededeling
Onze producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.
De vermelde verwerkingstijden zijn enkel geldig onder geconditioneerde
verwerkingsomstandigheden. Met de vele verschillende factoren die het
proces en de verwerking van onze producten kunnen beïnvloeden,
stellen deze gegevens de verwerker niet vrij om hun eigen onderzoeken
en tests; noch impliceren de gegevens enige garantie van bepaalde
eigenschappen, de toepasbaarheid van de producten voor bepaalde
doeleinden. De hierin gegeven data, gewichten, hoeveelheden etc. zijn
enkel voor algemene informatie doeleinden; deze kunnen veranderen
zonder voorafgaande mededeling en vormen niet de kwaliteit van de
producten (product specificatie).
Voor technische ondersteuning en advies met betrekking tot keuzes van
coatings systemen en applicatie methoden, onze technische specialisten
staan te alle tijde tot uw dienst.

