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Pavadinimas: MB "Kompozitai" 
Kodas:              304632993 
Teisinė forma:              Mažoji bendrija 
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Kleboniškio g. 18-2 
El. paštas:                      info@kompozitai.lt
URL:                              http://www.plasticidea.lt

12/21/17
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Dėl Jūsų ekrano nustatymų originali 
spalva gali skirtis nuo čia matomos. 

Spalva

Perlamutras
Standartinis

Kodas 11226-6

Kiekis 311 g./11 oz.

Tipas Aerozolis

"PlastiDip Pearlizer" dabar yra 6 spalvų: Standartinis, Burnt Orange (degintas apelsinas), Spanguolių, Safiro mėlyna, 
Raudona lava ir Žalias auksas.
"Plasti Dip Pagerintojai" yra specialiai suprojektuoti taip, kad padėtų jau išbaigtus "Plasti Dip" namų projektus padaryti dar 
geresniais. Pagerintojai yra lengva naudojami ir suteiks  bet kuriam "Plasti Dip"dangomis dengtam elementui unikalią 
išvaizdą. 
"PlastiDip Pearlizer" pridės individualų blizgesį bet kuriai išdžiovintai ir nusistovėjusiai "PlastiDip"
dangai. Tai suteikia spalvai perlamutro ir subtilaus balto atspalvio bet kokiai Plasti Dip dangai. Tai iš tikrųjų atrodo kaip 
plonas šerkšno sluoksnis. Naudoti "Plasti Dip Pearlizer" yra puikus būdas, kad jūsų "PTP" (pasidaryk tai pats™) projektas 
taptų išskirtiniu ir igautų fenomenalų užbaigimą.
"Pearlizer" dangos yra 325 ml aerozolio skardinėse. Jos pritaikomos labai greitai ir lengvai: tiesiog purtykite balionėlį ir 
purškite ant numatyto ir prieš tai gerai nuvalyto ir nuriebalinto paviršiaus, kaip ir kitus mūsų "Plasti" purškiamus produktus. 
"PlastiDip pagerintojų" naudojimas negali būti lengvesnis, o rezultatai negali būti geresni. Vieno balionėlio išeiga yra 
maždaug 0,5-1 m2 purškiant vienu sluoksniu.
"PlastiDip Pagerintojų" cheminė sudėtis yra sukurta taip, kad išdžiūvusi dangos struktūra užtikrintų kuo geresnį sukibimą ir 
ilgą tarnavimo laiką. "PlastiDip pagerintojai" yra nerekomenduojami naudoti ant jokių kitų paviršių.
Naudojant "Plasti Dip" purškimo būdu žemesnėje aplinkos temperatūroje, ji  gali turėti įtakos džiovinimo trukmei, dangos 
išvaizdos kokybei ir purškimo efektyvumui. Jei planuojate purkšti savo projektą žemesnėje aplinkos temperatūroje mes 
rekomenduojame iš anksto sušildyti aerozolį, palaikant jį šiltame kambaryje ir leidžiant turiniui pasiekti kambario 
temperatūrą. Be to, žemesnės aplinkos temperatūros sąlygos gali paveikti paviršių, kurį purškiate. 
Jei nesate tikras dėl rezultato, purškiant savo projektą vėsioje temperatūroje, mes rekomenduojame atlikti bandomąjį 
padengimą nepastebimoje vietoje, kad būtų užtikrinta, jog apdaila bus tokia, kokios ir pageidaujate.
Daugiau informacijos rasite ant produktų etikečių.

Naudojimo tinkamumas ir užbaigtų gaminių, padengtų PlastiDip dangomis, charakteristikos,  yra išimtinai kliento ir 
galutinio vartotojo atsakomybėje.
Gaminiai ir dizainas, išankstinis apdirbimas, dažymo sąlygos, kokybės užtikrinimas ir gaminio galutinio naudojimo sąlygos 
yra tarp veiksnių, turinčių įtakos produktu su dangomis naudojimo rezultatams ir nėra kontroliuojami MB "Kompozitai".
MB "Kompozitai" aiškiai neigia bet kokias tiesiogines ar numanomas garantijas, įskaitant ir garantijas  tinkamumui, 
konkrečiam naudojimui ar tikslui.
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