PRODUTOS QUÍMICOS COSMICHROME
FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

COSMICHROME® G4 SOLUTION
Descrição do Produto

O produto Cosmichrome® G4 Solution uma vez misturado com o G4-11 Solution, trabalha em
conjunto com o G5 para formar metal.

Vantagens

Uma vez que o G4 Solution é combinado com o G4-11 Solution,a sua vida útil é de 90 dias.

Composição química

A base de água.

Informações do produto

Cor: transparente amarelado

V.O.C. % em peso: 0%

Acabamento: espelhado
Aparência: líquido transparente

Prazo de validade do produto:
- 1 ano (não misturado com G4-11 Solution)
- 90 days (misturado com G4-11 Solution)

pH: 12.0

Densidade: 1.081 g/ml

Instruções de uso
Preparação da superfície

O objeto a ser revestido deve ter Base Coat B-VCL aplicado antes.

Recomendações

Deve ser aplicado em uma cabine de pintura bem ventilada à temperatura ambiente.

Mistura

- Misture em uma área ventilada e use um respirador.
- Pese cuidadosamente num recipiente 470 grs de Cosmichrome G4-11 e adicione a um recipiente
de 18 litros de Cosmichrome G4 Solution. Ou faça porções menores de cada vez. 26 grs de G4-11
a 1000 grs de G4 Solution (necessita de uma balança com escala precisa para fazer porções corretas).
Use um funil limpo, novo e adicione cuidadosamente o produto no tanque marcado com G4 na
máquina que será usada para pulverização.

Aplicação

Use o produto dentro de três meses após a mistura (90 dias). Este produto deve ser usado com um dos
sistemas de spray cromado Cosmichrome. Consulte o guia de utilização do sistema ou vídeos de treinamento.

Equipamento recomendado

Um dos sistemas cromados Cosmichrome.

Segurança
As precauções de segurança usadas ao manusear produtos químicos devem ser aplicadas. Isso inclui as medidas descritas pelas autoridades
competentes nacionais de higiéne e segurança no trabalho, ventilação completa do local de trabalho, bons cuidados de proteção com a pele e uso
obrigatório de óculos de proteção.
Para informações detalhadas, consulte a Folha de Dados de Segurança.
Verifique se há alterações recentes nessa folha de dados em www.cosmichrome.com

Importante
Embora as descrições, desenhos, dados e informações aqui contidos sejam apresentados de boa fé e considerados corretos, eles são fornecidos
apenas como orientação. Como muitos fatores podem afetar o processamento ou a aplicação / uso, a Cosmichrome recomenda que o leitor faça
testes para determinar a adequação de um produto para uma finalidade específica antes de usá-lo. NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO EM PARTICULAR, É FEITA EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS DESCRITOS OU DESENHOS, DADOS OU INFORMAÇÕES
ESTABELECIDAS, OU QUE OS PRODUTOS, DESCRIÇÕES, PROJETOS , DADOS OU INFORMAÇÕES PODEM SER USADOS SEM INFRINGIR OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS. Em nenhum caso as descrições, informações, dados ou desenhos
fornecidos devem ser considerados como parte dos termos e condições de venda da Cosmichrome. Além disso, as descrições, desenhos, dados
e informações fornecidas pela Cosmichrome são fornecidas gratuitamente e a Cosmichrome não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade
pelas descrições, desenhos, dados ou informações fornecidas ou resultados obtidos, sendo tudo isso dado e aceito por conta e risco do leitor.
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