
Advertência de segurança:

81-30 Additive Chassis (Tinted Primerfiller)
2004/42/IIB (c II)(540)530: The EU limit value for this product (product category: IIB.c II) in ready to use form is
max. 540 g/l. The VOC content of this product is 530 g/l.
81-30 Additive Chassis (DTM)
2004/42/IIB(d)(420)419: The EU limit value for this product ( product category: IIB.d) in ready to use form is
max 420 g/litre of VOC. The VOC content of this product is 419 g/litres.
The products are suitable for professional use only.
It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o proces-
samento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus
próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a
um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral;
poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (carac-
terísticas técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.
rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a ob-
servância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Informação Técnica
81-30
 Additive Chassis CV
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Este produto é usado em combinação com baslac 30CV.
Para uma aplicação correta, consulte:
■ 30-S01 variante 81-30_imprimação aparelho tintavél
■ 30-S01 variante 81-30_DTM


