
Produkte qe perdoren per lyerjen me 
dy duar të para të plota dhe rezistente. 

Thahen shpejt dhe zmerilohen lehtë.
1 orë pas përdorimit në 23°C 

1. I përshtatshëm për çdo lloj shtrese të mëparshme                                    
 (Alumin- i galvanizuar – çelik, etj)

2. Mund të përdoret drejt mbi parakolpe plastike OEM të  
 reja ose edhe të përdorura pa pasur nevojë për një  
	 shtresë	ngjitësi	(#340	plastofix)
3. I përshtatshëm edhe për përdorime “i njomë mbi të njomë”
4. Ngjitet mirë me panelet OEM të reja dhe të pazmeriluar  
 më parë.
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PËRDORIMI
1. Si dorë e parë mbushëse dhe zmeriluese për të gjithë metalet
 BODY 634 raportet e përzjerrjes:     BODY 635 raportet e përzjerrjes:
 4: 1 me tharësin 625;         5: 1 me tharësin 635;
 pranon 15-20% BODY 740 hollues      pranon 15-20% BODY 740 hollues

 Trashësia e rekomanduar e shtresës së tharë është 120 -150 µm. 
	 	Zmerilohet	lehtë	pas	1	ore	në	23⁰C.
 Zmerilim i thatë P400 – P 500. 
  Zmerilim i njomë P600 – P1000.

2.  I përshtatshëm për të gjithë llojet e parakolpeve plastikë (PE –PP- ABS –TSOP, etj)
  Gjatë përdorimit të tij duhen pasur parasysh 4 hapat e mëposhtëm në këtë rend:

 1. Zmeriloni sipërfaqen me P180 ose P220 (ASNJËHERË me SCOTCH BRITE)
 2. Pastrojeni sipërfaqen me #770 ANTISIL
 3. Përzjeni dorën e parë me tharësin duke shtuar 50-60% BODY 740 THINNER
 4.  Përdoreni me 1-3 duar me 5-10 min nga dora në dorë.

 Nëse i ndiqni siç duhet 4 hapat e mësipërm, suksesi është 100% i garantuar dhe mundësia e krijimit të  
 cipave është shmangur 100%.

3.  I përdorur “i njomë mbi të njomë”
 BODY 634 raportet e përzjerrjes:      BODY 635 raportet e përzjerrjes:
 4: 1 me tharësin 720;         5: 1 me tharësin 720;
 pranon 50-60% BODY 740 hollues         pranon 50-60% BODY 740 hollues  

 Përdorni një dorë (20 - 30µm) dhe pas 20-30 min mund ta lyeni nga sipër me bojë ose me llak pa problem.

 KUJDES:   A.    Kur përdoret “e njomë mbi të njomë” tharësi duhet të jetë 720 (asnjëherë 625 ose 635).
     B.    Mos e përdorni “e njomë mbi të njomë” mbi stuko plastike sepse ajo mund të vazh 
        dojë të duket edhe pas llakut.

4. Përdoret mbi panelet e reja OEM (drejt nga fabrika),  panelet E-COAT  
 (të pazmeriluar)
 KUJDES:   Gjithmonë kontrolloni me një cohë apo me hollues nëse paneli është OEM (E-COAT).  
     Në këto panele coha vazhdon të jetë e pastër. Pastrojeni sipërfaqen me #770 ANTISIL  
     dhe  procedura “e njomë mbi të njomë” mund të përdoret pa zmerilim paraprak.

E VLEFSHME NË 3 NGJYRA:  GRI – E BARDHË – E ZEZË
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