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1K Αστάρια για Μικροδιορθώσεις
P565-9081/-908/-9086/-9087
Προϊόντα
P565-9081
P565-908
P565-9086
P565-9087

Περιγραφή
1K Αστάρι για Μικροδιορθώσεις - Λευκό
1K Αστάρι για Μικροδιορθώσεις - Γκρι
1K Αστάρι για Μικροδιορθώσεις – Σκούρο
Γκρι
1K Αστάρι για Μικροδιορθώσεις - Μαύρο

Περιγραφή Προϊόντος
Τα P565-9081, 908, 9086 και 9087 είναι μαλακά αστάρια πρόσφυσης, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από τελικές επιστρώσεις 2K (P420/P421/P471), 2K
διπλής (P422), Aquabase™ (P965) και Aquabase Plus (P989)
Έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για μικροδιορθώσεις και για μικροεπισκευές.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Αστάρι Πρόσφυσης χωρίς χρωμικά (Ρ565-713)
ή το Αστάρι Πρόσφυσης Μεγάλης Διάρκειας (P565-597) για καλύτερη απόδοση
πάνω από μεγαλύτερες επιφάνειες.

Επιφάνειες και προετοιμασία
Τα P565-9081/908/9086/9087 πρέπει να εφαρμόζονται μόνο πάνω από :
Καλά τριμμένη και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα και αλουμίνιο.
Καλά τριμμένο GRP, πολυεστερικά γεμιστικά, εργοστασιακά αστάρια και παλιά φινιρίσματα σε καλή
κατάσταση.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .
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Επιφάνειες και προετοιμασία συνέχεια
Είναι σημαντικό να γίνει καλή προεργασία έτσι ώστε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από το προϊόν
Συνιστώνται τα παρακάτω χαρτιά τριψίματος:Εάν βάλετε υπόστρωμα :
Εάν ψεκάσετε απ’ ευθείας τελική
επίστρωση
επίστρωση
Υγρό ή ξηρό χαρτί
P280-P320 (GRP P400)
P800
Ξηρό τρίψιμο με τριβείο P220-P280
P360 –
Ρ400
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Οι παλιές συνθετικές βαφές θα πρέπει να έχουν στεγνώσει σε βάθος.
2. Δεν συνιστάται πάνω από θερμοπλαστικές ακρυλικές επιφάνειες.

Διαδικασία
Έτοιμο προς χρήση
Ανακινήστε το σπρέι καλά (περίπου 2 λεπτά) μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. Μετά τη
χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε για να καθαρίσει το μπεκ.
Απόσταση ψεκασμού : 15-20 cm
Εφαρμόστε 2 μονά χέρια για να πετύχετε ελάχιστο πάχος φιλμ περίπου
25 μικρά

Αφήστε 3-5 λεπτά αναμονή ανάμεσα στα χέρια.

Στους 20°C : Επαναβαφή μετά από 10-15 λεπτά
(ανάλογα το πάχος του φιλμ)

Συνήθως τα P565-9081, 9086 & 9087 δεν χρειάζονται τρίψιμο και θα πρέπει να
πέρνιονται με τελική επίστρωση απ’ ευθείας. Εάν υπάρχουν σκουπιδάκια μπορείτε να
κάνετε ένα ελαφρύ υγρό/στεγνό τρίψιμο 30 λεπτά χρησιμοποιώντας P600 ή πιο λεπτό
γυαλόχαρτο για ξηρά τριβή και P800/P1200 ή πιο λεπτό γυαλόχαρτο για υγρή τριβή.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .
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ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Στα P565-9081, 908, 9086 & 9087 μπορεί να εφαρμοστεί απ’ ευθείας τελική
επίστρωση 2K (P420/P421/P471), 2K διπλής (P422-), Aquabase™ (P965)
και Aquabase Plus (P989)
Παρ’ όλα αυτά εάν χρειάζεται επιπλέον γέμισμα σε αυτά τα αστάρια μπορεί να
περαστεί από πάνω οποιοδήποτε υπόστρωμα 2 συστατικών της Nexa Autocolor
πριν να περαστεί οποιαδήποτε τελική επίστρωση της Aquabase™, Aquabase Plus 2K
ή 2K HS τελική επίστρωση.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC
Τα όρια της EU γι αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος: IIB.e) έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840
γρ/λίτρο.
Η περιεκτικότητα σε VOC αυτού του προϊόντος έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840γρ/λίτρο.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί.
Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις
και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι
σίγουρος για την καταλληλόλητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.
Για σχετικές πληροφορίες για την Υγειά και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς
Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα:
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
PPG ΕΛΛΑΣ
Τατοϊου 45
136 77, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6
Fax : 210 2460313

Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast
are trademarks of PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries, all rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are
original is asserted by PPG Industries.
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.
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