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Originalios Plasti Dip® medžiagos yra pagamintos JAV. Tai yra paprastai ore džiūstanti,
sintetinė, daugiatikslė sintetinio kaučiuko (toliau tekste-guminė danga) danga, kurią galima
naudoti labai paprastais būdais: purškimu, tepimu arba nardinimu.
"Plasti Dip®" atsparus drėgmei, rūgštims, dilimui, oro sąlygoms, elektros srovei, čiuožimui /
slydimui, korozijai, padengia ir suteikia patogų, kontroliuojamą kodavimą (spalvą naudojant
kaip kodą), įvairių tipų įrankiams: vejos ir sodo, mechaniniams, elektriniams, medžio
apdirbimo ir mūrijimo.
"Plasti Dip®" yra skirta ne tik įrankių rankenoms. Jis taip pat gali būti naudojamas:
Medienai: sandarina ir apsaugo nuo oro sąlygų ir apsaugo nuo pleišėjimo;
Metalui: sumažina vibraciją, silpnina garsą, apsaugo nuo korozijos, izoliuoja nuo elektros
srovės ir nuo ekstremalių temperatūrų;
Stiklas: didina stiklo dirbinių atsparumą dūžiui (dengiant skaidria danga);
Virvės / audiniai: užtikrina atsparumą atmosferos poveikiui, apsaugo nuo puvimo ir dilimo;
Plastikai: apsaugo jautrius paviršius nuo įbrėžimų;
Guma: užtikrina atsparumą atmosferos poveikiui, atsparumą dilimui;
Įrankiai: suteikiama rankenoms spalvomis koduota sistema visiems įrankių tipams;
Žemėlapiai: atsparumas atmosferos poveikiui, atsparumas rasojimui (dengiant skaidria
danga).
Lanksti, paprastai ore džiūstanti sintetinio kaučiuko danga, kurią galima lengvai panaudoti
panardinant.
Panardinkite daiktą tiek kartų, kiek sliuoksnių planuojate padengti. Nardinkite daiktą lėtai,
greičiu 2.5 cm/ 5 sek. Kelkite į viršų tokiu pat greičiu. Gamintojas rekomenduoja dengti 2-3
sluoksniais. Prieš naudojimą leiskite pilnai išdžiūti maždaug 30 min. "Plasti Dip®" medžiagos
taip pat tinka pramoniniams tikslams.
Jei reikalinga medžiagą atskiesti, nes produktas sutirštėjo, arba dažų likučių nuvalymui,
naudokite skiediklius ksilolą arba toluolą. Būkite atsargūs ir naudokite šiuos skiediklius pagal
aprašytus nurodymus. Leiskite kiekvienam sluoksniui pilnai išdžiūti 4 val. Jei nebenaudojate
medžiagos tai laikykite talpą labai gerai uždarytą. Kuomet teisingai padengtas
rekomenduojamas kiekis sluoksnių, Plasti Dip dangą, jei tai būtina, galima pšalinti nuo
daugelio paviršių. Visada rekomenduojame prieš dengiant numatytą paviršių atlikti testinį
padengimą, kad įsitikintumėte jog medžiagos saveikauja tinkamai.
Spalva

Skaidri

Kodas

11209-6

Kiekis

311 g./11 oz.

Tipas

Aerozolis

Dėl Jūsų ekrano nustatymų originali
spalva gali skirtis nuo čia matomos.
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