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TECHNISCHE FICHE

Productnaam:Productnaam:Productnaam:Productnaam: A1 Pure CompoundA1 Pure CompoundA1 Pure CompoundA1 Pure Compound

Art. Nr. Inhoud Inhoud doos

PURA01-01-003 946ml (32oz) 12

   

   

   

    

Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving: A1 PURE COMPOUND is een moderne, snel werkende, lak egaliserende 

compound. Ontworpen om schuurkrassen van 1200 grit of fijner te 

verwijderen. Deze superieure formulatie zorgt voor een ultieme glans,

en een waas vrij eind resultaat. Het product is gemakkelijk uit te poetsen en

geeft een minimale 'swirls'. Het product is silicone vrij en daarmee uiterst

geschikt voor de carrosserie. Voldoet aan de VOC regelgeving.

Gebruiksaanwijzing:Gebruiksaanwijzing:Gebruiksaanwijzing:Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Het product gelijkmatig verdelen op het oppervlak.

Gebruik een roterende polijstmachine tezamen met een wol of foam pad. Polijst

rustig en maak daarbij een overlappend patroon met genoeg druk op het oppervlak

om lak beschadigingen te verwijderen. Op het moment dat de korrel van de

compound uiteen begint te vallen kan men werken aan een perfecte finish. Dit door

met minder druk te polijsten totdat een hoge glans wordt verkregen.

Algemene informatie:Algemene informatie:Algemene informatie:Algemene informatie:  

 

 

Gevaar:Gevaar:Gevaar:Gevaar: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt

huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Na het werken met dit product grondig wassen. Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogebescherming/gelaatsbescherming dragen. 

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/Arts raadplegen. Specifieke 

behandeling vereist. GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Eerste hulp:Eerste hulp:Eerste hulp:Eerste hulp: Ogen: spoelen met water gedurende 15 minuten, een arts bellen als irritatie aan blijft

houden. Inademen: ga na een ruimte met voldoende frisse lucht. Bel een arts als de

irritatie blijft aanhouden. Inslikken: geen braken opwekken, bel een arts.

 

Eigenschappen:Eigenschappen:Eigenschappen:Eigenschappen: Vlampunt: >93.3oC (>200F)

Uiterlijk: Creme/Licht bruin.

Fysiek uiterlijk: Dikke creme

Geur: Karakteristiek

Dichtheid: 1.05 (H2O = 1)

Gevaarlijke bestanddelen: Geurloze terpentine
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