GEBRUIKSAANWIJZING
*PD Armor alleen in contact laten komen met Plasti Dip.
*Rubber onderdelen afdekken.
Alleen te verwijderen i.c.m. de laag Plasti Dip.
*Hoogwaardig Mat & Glans Effect
*Schuren: Nat 2000-hierna: voorzichtig polijsten.

GOED LEZEN VOOR GEBRUIK:
Werkt ter bescherming tegen oplosmiddelen op Plasti Dip.
Alleen voor professioneel gebruik!
Advies: eerst de werking uitproberen op een staaltje Plasti Dip.
Aanbrengen op droge/schone PLASTI DIP.
Voor het beschermen en versterken van het PD oppervlak.
Voor een Glossy glans & het verbeteren van de visuele effecten.
Zorg voor goede ventilatie.
Bij gebruik van het product is het aanbevolen een gelaats/spuitmasker,veiligheidsbril en
handschoenen te dragen.
Handen grondig wassen na afloop.

Voor het beste resultaat:
-toepassen in professionele spuitcabine. Draag antistatisch stofpak.
1- Meng deel B 150ml, met deel A 850ml, waarna het op een (droog) Plasti Dip bedekt
oppervlak kan worden gespoten.
Plasti Dip moet minimaal vier uur staan om volledig te drogen. PD Armor alleen in contact
laten komen met Plasti Dip.
2- Er zijn drie stappen: a,b en c.
-a Spuit een gelijkmatig en dun laagje (nevel) van de PD Armor op de plasti dip. Dit is een
hechtlaag.
-b Wacht 15 minuten en herhaal dan een tweede keer op dezelfde manier. NB. Dit niet
nodig voor PD Armor mat.
-c Ten derde, wacht nog eens 15 minuten en spuit vervolgens gelijkmatig twee keer zoveel
als voorheen op het PLASTI DIP oppervlak zodat het geheel, en gelijkmatig bedekt is en de
glans wordt bereikt. Laat het dan 6 uur drogen.
3- Normaal onderhoud: Alle beschikbare auto schoonmaakmiddelen kunnen worden
gebruikt. Polijsten of waxen kan zelfs een toename van de helderheid geven. Bij zeer
aggressieve middelen: eerst voorzichtig uitproberen alvorens aan te brengen.
– Wacht voor het aanbrengen van PD Armor tot PLASTI DIP volledig droog is (na ongeveer 4
uur)
– Laat PD Armor Gloss zo lang mogelijk drogen voor gebruik.
Beste resultaat: het
product nog 24 uur laten uitharden,alvorens normaal te gebruiken.
Het wordt aanbevolen om 1 liter PD Armor aan te maken, deel A & B volledig te mengen.
Hierna is PD Armor beperkt houdbaar indien luchtdicht afgesloten . Koel en droog bewaren.

De verpakking met 150ml oplossing B kan na opening niet worden bewaard, mits
luchtdicht afgesloten.
Indien u een beperkte hoeveelheid PD Armor nodig heeft, is het advies deel A en deel B
volledig te mengen en hier de benodigde hoeveelheid vanaf te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Carwaii Europe LTD is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik
van Performix Plasti Dip of Carwaii PD Armor.

