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Blend Prep
SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Descrição
Blend-Prep é um composto abrasivo para ajudar na preparação de áreas fora do retoque promovendo
uma pequena quebra de brilho no acabamento.
Utilize o Blend Prep em conjunto com uma esponja abrasiva para promover uma ótima aderência da cor e
do verniz na área do alongamento.
Produtos e aditivos
Blend Prep
Matérias-primas básicas
Silica
Substratos indicados
Todos os acabamentos existentes incluindo partes plásticas pintadas que serão retocadas.
Processo de aplicação

Preparo da Superfície
Limpeza: remova qualquer contaminação da superficie utilizando um desengraxante apropriado antes do
lixamento.
Para pré-limpeza da superficie utilize água morna e detergente, enxágue com água limpa.

No desenho acima a área “A” corresponde a parte a ser retocada, “B” e “C” são as áreas próximas ao
reparo.
Lixar a área “A” com lixa P360-P400, logo após extender o lixamento para a área “B” com lixa P1000.

Lixar a area “C” utilizando o Sikkens Blend Prep com o auxilio de uma esponja abrasiva
(3M – UFN – Cinza).

Enxágue vigorosamente com água limpa.
É essencial que todo o resíduo de Blend Prep seja vigorosamente removido.
Limpeza da superfície. Remova qualquer contaminação da superfície antes de lixar, usando desengraxante
apropriado.
Ler ficha técnica completa para informações detalhadas do produto.
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Combinações para reparos rápidos:
Refere-se aos passos ilustrados na folha anterior, parte lateral do automóvel.
Limpeza: remova qualquer contaminação da superficie utilizando um desengraxante apropriado antes do
lixamento.
Para pré-limpeza da superficie utilize água morna e detergente, enxágue com água limpa.
No desenho acima a área “A” corresponde a parte a ser retocada, “B” e “C” são as áreas próximas ao
reparo.
Lixar a área “A” com lixa P360-P400, logo após extenda o lixamento para a área “B” com lixa P1000.

Lixar a area “C” utilizando o Sikkens Blend Prep com o auxilio de uma esponja abrasiva
(3M – UFN – Cinza).

Enxágue vigorosamente com água limpa.
É essencial que todo o resíduo de Blend Prep seja vigorosamente removido.

Para o acabamento final, polir completamente a área “C” com um produto abrasivo em conjunto com uma
boina apropriada, preferencialmente utilizando uma máquina de polir.
Eliminar todos os resíduos do polimento do painel.

Limpeza da superfície: remova qualquer contaminação da superficie utilizando um desengraxante
apropriado antes da aplicação do acabamento.

Armazenamento do produto
A validade do produto é determinada quando o mesmo é armazenado fechado a 20°C.
Evite a exposição do produto a mudanças bruscas de temperatura.
Para informações de validade do produto consultar a ficha técnica TDS S9.01.02
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Akzo Nobel Ltda
Vehicle Refinishes
Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP
Tel: 0800 709 5121
SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL
NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis
atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro
obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário
analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de
Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este
produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não
temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a
menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou
por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e
condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados
está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de
responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.
Os nomes dos revestimentos mencionadas nesta folha de dados são marcas registradas ou são licenciados da AkzoNobel.
Head Office
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com
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