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Muovipintojen puhdistus ja esikäsittely  
P273-1333 ja P273-1050 

 

 
 

Tuotteet   

Puhdistus P273-1333 Puhdistusaine muoveille 

 P273-1050 Antistaattinen aine 

  
 
TUOTEKUVAUS 
 

Nexa Autocolor muovien maalausjärjestelmä tarjoaa joukon tuotteita kaikkien maalattavien 
muovipintojen maalaamiseen* - puhdistuksesta ja esikäsittelystä alkaen pintakäsittelyyn ja 
pintamaalaamiseen saakka. 
 
Läpikotainen ja huolellinen esikäsittely ja puhdistus ovat olennaisen tärkeitä hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi muoviosia käsiteltäessä. Nexa Autocolor muovien puhdistus- ja 
esikäsittelyjärjestelmä on auttaa saavuttamaan parhaat tulokset pohja- ja pintamaaleilla. 
 
P273-1333 Puhdistusaine muoveille on vesipohjainen pesuaineliuos, joka on kehitetty poistamaan 
muotin irrotusaineita ja saasteita, kuten liikennepölyä. 
 
P572-1050 on antistaattinen puhdistusaine, joka on suunniteltu nimenomaan muoviosille 
ehkäisemään staattisuutta ja takaamaan pölyttömän lopputuloksen. 
 
 
* Huomaa: Joitakin PE laatuja ei voi maalata ja jotkin pohjamaalit eivät ole sopivia 
käytettäväksi hyvin liuotinherkillä pinnoilla, esim. polystyreeni (PS). Katso lisätietoja 
asianomaisesta ohjeesta. 
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TUOTTEEN KÄYTTÖ 

 

PALJAS MUOVI Käytettäväksi paljaalla muovipinnalla paitsi liuotinherkillä muoveilla. 
 1. VAIHE 2. VAIHE 

P273-1333 Puhdistusaine muoveille 

 

P273-1050 Antistaattinen aine 

 

Sekoitus 1:1 veden kanssa. Käyttövalmis. 

 Lisää yhdessä ScotchbriteTM Ultrafinen kanssa, 
hangaten pintaa kevyesti. 
Huuhtele kunnolla puhtaalla vedellä ja anna kuivua. 
Jos vesi pisaroituu huuhdellessa, toista käyttö. 

Lisää koko maalattavalle muoviosalle. 
Käytä yhtä nukatonta rättiä tuotteen 
lisäämiseen pinnalle ja toista 
poispyyhkimiseen. 

POHJAKÄSI-
TELTY 
MUOVIPINTA 
 
 

Pohjakäsitelty muovipinta tulisi hioa käyttäen P600/P800 hiomapaperia. 
Välttääksesi tehdaspohjusteen hiomista käytä sopivaa hiomatyynyä esim. 3M. 
Paikkapohjusta läpihiotut kohdat käyttäen P572-2000 aerosoli muovipohjustetta. 
Hiomisen jälkeen pyyhi käyttäen soveltuvaa puhdistusainetta ennen Nexa Autocolor 2K 
pohja- tai täytevälimaalin ruiskuttamista. 

LIUOTINHER-
KÄT 
MUOVIPINNAT 
 

Puhdista pinta käyttäen P273-1333, puhdistusainetta muovipinnoille (sekoitettuna 

seuraavasti: 1 osa puhdistusainetta ja 2 osaa vettä), käyttäen ScotchbriteTM Ultrafinea. 
Pyyhi pinta käyttäen soveltuvaa puhdistusainetta. 

ÄLÄ KÄYTÄ P273-1050, ANTISTAATTISTA AINETTA. 
 

VOC TIETO 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.a) on maks. 
850g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 850g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin. 
 

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja 

tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen 
käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla 
vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai 
aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Tuotteen käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta:  
http://scan.nexaautocolor.com/en/products/msds-search/    
 

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. 
 
Lisätietoja saadaksenne olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä: 

 

Asiakaspalvelu ja myynti: 
 
PPG Scandinavia  
Midtager 29 
02605 Brondby 
DENMARK 
 
Puh:   +45 4343 6566 
Fax:    +45 4343 8188 

 

 

Maahantuoja: 
 
Cora Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
 
Puh: 010 8210 100 
S-posti: cora@corerefinish.fi  
www.corarefinish.fi  

 
 

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco ja Ecofast ovat PPG Industries:n tuotemerkkejä. 

Copyright  2002 PPG Industries, kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright  2002 PPG Industries, alkuperäiset tuotenumerot on suojattu PPG:n toimesta. 
 
Scotchbrite on 3M UK Plc:n tuotemerkki. 
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