
AUTOTRIZ V-2 HYBRID 30ML POWŁOKA
CERMICZNA 7H 2 LATA

AUTOTRIZ V2 HYBRID COATING – 7H

Najnowszy formuła, który łączy w sobie technologię Pure Glass Coating z unikalną powłoką 3D Matrix Coating. Jego
mieszanka materiałów nieorganicznych tworzy niezwykle twardą barierę ochronną o właściwościach hydrofobowych
w celu ochrony powierzchni przed brudem, kwasami, promieniowaniem UV oraz zarysowaniami. Produkt utrzymuje się
do 24 miesięcy.
Aplikacja V2 HYBRID COATING – 7H

Owiń gąbkę aplikatora białą zamszową ściereczką.
V2 przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Przygotuj 3 nowe mikrofibry, nie pozostawiające włókien.
Nakładać nie dużymi partiami V2. Na powierzchnię aplikatora zaaplikuj 7-8 kropli. Nie pracuj na wszystkich
powierzchniach naraz.
Stosować V2 przy normalnym nacisku na aplikator. Upewnij się, że lakier jest dokładnie pokryty powłoką. Zawsze
zaczynaj od krawędzi, aby uniknąć nadmiaru na innych panelach.
Pracować w Kontrolowanych obszarach, aby pamiętać, gdzie wcześniej zastosowano. Nakładać horyzontalnie
i wertykalnie ( na kształt szachownicy), aby zapewnić że produkt jest dokładnie nałożony.
Odczekać ok. 30 sekund i zacząć wycierać 1 mikrofibrą, następnie - 2 drugą mikrofibrą i 3-cią, aby usunąć
pozostałości produktu.
Gdy na cały samochód jest nałożona powłoka V2, należy rozpocząć utwardzanie powłoki. Czekać 60 minut przed
nałożeniem drugiej warstwy. Czas utwardzania zależy od temperatury i wilgotności. Stosowanie zbyt wcześnie 2-
giej powłoki skutkuje rozpuszczeniem poprzedniej warstwy.
Można przyspieszyć utwardzanie za pomocą lamp IR. Zalecane ustawienia dla IR:

1. Minimalna odległość 80 cm od powierzchni.
2. Maksymalnie 80 ° C nastawienie temperatury
3. Maksymalnie 8 minut na każdy panel
Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie zimna. Dotknij, jeśli używane są lampy IR. Zastosowanie
i wycieranie drugiej warstwy będzie znacznie łatwiejsze. Powtarzaj kroki jak poprzednio.

 
UWAGA: NAKŁADAMY 3 WARSTWY V1 DLA OSIĄGNIĘCIA TWARDOŚCI 9H LUB 2 WARSTWY V1 + 1 WARSTWĘ V2-
HYBRID COATING. JEŻELI NAKŁADAMY TYLKO V2 – NALEŻY NAŁOŻYĆ 2 WARSTWY DLA STOPNIA TWARDOŚCI 7H.
Pojemność: 30 ml



Opis producenta

Najbardziej innowacyjne na świecie materiały do ochrony powierzchni pod nazwą "AUTOTRIZ", które w 100% zostały
sformułowane w Niemczech dla najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, morskim,
budowlanym i przemysłowym.
AUTOTRIZ został opracowany przez jedno z najbardziej zaawansowanych laboratoriów w Niemczech. Konsekwentne
badania i rozwój w dziedzinie nanotechnologii zapewniają, że AUTOTRIZ zawsze pozostaje liderem w branży.


