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Techninių duomenų lapas 

PLOVIKLIAI 
Paviršiaus paruošimo prieš padengimą priemonės 

SISTEMOS KOMPONENTAI  

PLUS 800 Pirminis ploviklis 

PLUS 780 Silikono ploviklis  

SAVYBĖS 

PLUS 800 Mišinys stiprių organinių tirpiklių, kurie leidžia greitai ir efektyviai valyti įvairių rūšių paviršių apnašų, taip 
pat dervų, asfalto, vaško, silikono ir tt. Skirta pirminiam paviršiaus paruošimui, ypač labai nešvariems 
paviršiams. Puikiai užsirekomendavo kaip sunkiai valomų teršalų, susidariusių automobilio eksploatavimo 
metu, ploviklis Produktas yra plačiai naudojamas dažymo ir baigiamųjų darbų atlikimo ant metalo, medžio, 
betono ir plastmasės. 

PLUS 780 Mišinys stiprių organinių tirpiklių, kurie leidžia greitai ir efektyviai valyti įvairių rūšių paviršių apnašų, taip 
pat riebalų, alyvų, silikono ir tt. Skirta paviršiaus plovimui tarp operacijų, pavyzdžiui, po šlifavimo ir 
nupūtimo dulkių nuo glaisto, grunto ir t.t. Produktas yra plačiai naudojamas dažymo ir baigiamųjų darbų 
atlikimo ant metalo, medžio, betono ir plastmasės. 

NAUDOJIMO SRITIS 

 Plienas  

 Aliuminis  

 Cinkuotas plienas..  

 Nerūdijantis plienas. 

 Senos lako dangos.  

 Akrilo gruntai.  

 Poliesteriniai glaistai 

 

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA 

LOJ leistina 

LOJ realiai PLUS 800 

LOJ realiai PLUS 780 

850 gr./l  

790 gr./l  

750 gr./l 

LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE 

NURIEBALINIMO METODAS  

Paviršiaus reikia plauti 2-3 kartus (naudojant purkštuvą ne daugiau kaip 2 kartus). Kiekvieną kartą naudoti švarų audeklą drėgmei 
nusausinti. Prieš dangos užpurškimą, būtina laukti, kad ploviklis išgaruotų visiškai. 

Dėmesio; Naudokite tik ant gerai sukietėjusios dangos. Pašalina vieno komponento dangas.    

SPALVA 

Bespalvis.  



       

     PLOVIKLIAI 
 Techninių duomenų lapas LT-04-03 

  10.06.2013 

 
 
 

 
 
 
 
  Страница 2/4 

 

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS   

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,   

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

TINKA NAUDOTI 

PLUS 800  24 mėnesiai /20°C 

PLUS 780  24 mėnesiai /20°C 

SAUGA 

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą. 

KITA INFORMACIJA 

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys 
atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, 
jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas 
bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes 
neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų. 

 

 

 


