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Glasurit® Utierky P

 
 
 

Použitie: Glasurit®
pozinkovaná oceľ a hliník.

Vlastnosti: Glasurit®
korózii a priľnavosť 

Upozornenia: • Utierky je možné použiť pod 
a vodou 

• Ne
• Aby bolo možné už použité utierky počas jedného pracovného dňa 

uchovávať v zásobníku alebo 
zabrániť vyschnutiu utierok.

 
 

 

Postup Pri aplikácii sa musí dbať na príslušné predpisy. Používajú sa len na očistené, holé kovové 
podklady.

  
 

 

Nádobu uzavrieť  Po vybratí utierky 
vysúšaniu ostatných

 

 

Čistenie 700

 

 
 
 

 

Použitie Utierka 360
(použiť 
Povrch musí ostať mokrý najmenej 
vytvorenie pa

 

 

Čas odvetrania pri 20 °C matný povrch
m

  Utierky je možné používať pod 
informácie alebo pracovné postupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostné pokyny 
Produkty sú vhodné len na odborné použitie. 
2004/42/IIB(c III)(780)8: V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok 
spracovateľskom nastavení max. 780 g/l. Tento produkt má obsah 

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a
aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produkt
vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa
upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). 
svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese
Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a
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Utierky PRO Aktiv  

Glasurit® utierky PRO Aktiv sa používajú na očistené, holé kovové podklady ako sú napr.
pozinkovaná oceľ a hliník. 

Glasurit® utierky PRO Aktiv zdokonaľujú svojou chemickou reakciou s kovovými podkladmi odolnosť 
korózii a priľnavosť lakovacích systémov farieb a lakov, ktoré sa majú nanášať.  

Utierky je možné použiť pod všetky Glasurit® základové materiál
vodou riediteľných materiálov (176-72). 

Nenanášať ihneď základné alebo vrchné laky. 
Aby bolo možné už použité utierky počas jedného pracovného dňa 
uchovávať v zásobníku alebo v uzatvárateľnom plastovom 
zabrániť vyschnutiu utierok. Použité utierky sa nesmú opätovne vkladať do pôvodného balenia

Pri aplikácii sa musí dbať na príslušné predpisy. Používajú sa len na očistené, holé kovové 
podklady. 

Výdatnosť: 

Po vybratí utierky PRO Aktiv sa musí zásobník bezpodmienečne uzavrieť, aby sa zabránilo
vysúšaniu ostatných utierok. 

700-10, 700-1 (pozri príslušný pracovný postup) 

Utierka 360-100 sa musí nanášať tak, aby sa rovnomerne zvlhčil
použiť krížový postup s prekrytím jednotlivých utieraní) 

Povrch musí ostať mokrý najmenej 1 min. Len tak môže prebehnúť úplná 
vytvorenie pasivačnej vrstvy. 

matný povrch 
maximálny čas odvetrania: 8 hodín 

Utierky je možné používať pod všetky Glasurit® základové materiá
informácie alebo pracovné postupy.  

y sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako
V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.c III) 

Tento produkt má obsah VOC 8 g/l. 

tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a
pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z

vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho 
nutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia 

svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: http://techinfo.glasurit.com alebo u vášho predajcu
Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster – Germany
Toplac SK, s.r.o. Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko               www.toplac.sk, www.glasurit.com

360
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holé kovové podklady ako sú napr. oceľ, 

kciou s kovovými podkladmi odolnosť voči 
lakovacích systémov farieb a lakov, ktoré sa majú nanášať.   

materiály, s výnimkou polyesterových tmelov 

Aby bolo možné už použité utierky počas jedného pracovného dňa znovu používať, musia sa tieto 
vrecku. Týmto spôsobom je možné 

opätovne vkladať do pôvodného balenia. 

Pri aplikácii sa musí dbať na príslušné predpisy. Používajú sa len na očistené, holé kovové 

 jedna utierka max. 3 m² 

zásobník bezpodmienečne uzavrieť, aby sa zabránilo 

aby sa rovnomerne zvlhčil celý, holý kovový podklad.  

Len tak môže prebehnúť úplná chemická reakcia na 

materiály, spracovanie viď technické 

častice menšie ako < 0,1 µm. 
III) predstavuje v hotovom 

skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov 
ov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov 

zmeniť bez predchádzajúceho 
Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia 

alebo u vášho predajcu. 
predpisy. 
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