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G0400V
1K Αστάρι Πρόσφυσης
P565-909
Προϊόν

Περιγραφή

P565-909
P850-1490/-1491/-1492/1493/-1494
P850-1692/-1693/-1694

1K Αστάρι Πρόσφυσης
2K Διαλυτικά
2K Διαλυτικά Χαμηλών VOC

Περιγραφή Προϊόντος
Το αστάρι P565-909 είναι ένα μαλακό αστάρι που κατασκευάστηκε για χρήση κάτω από
τελική επίστρωση 2K (P420-/P421-/P422-/P460-) και χρώματα διπλής Aquabase™
(P965-).
Είναι ιδανικό για τοπικές επισκευές και τριμμένες επιφάνειες που έχουν φτάσει μέχρι το
μέταλλο αλλά επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μικρές επισκευές κομματιών.
Για καλύτερη απόδοση σε μεγάλες περιοχές χρησιμοποιείται είτε το Αστάρι Etch Primer
2-συστατικών χωρίς χρωμικά (P565-713) είτε το μακράς διάρκειας Αστάρι Etch Primer
(P565-597).

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

1K Αστάρι P565-909

G0400V

Επιφάνειες και Προετοιμασία
Το P565-909 θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πάνω από:
- Καλά τριμμένη και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα και αλουμίνιο.
- Καλά τριμμένα GRP, πολυεστερικά γεμιστικά, εργοστασιακά αστάρια και παλιά φινιρίσματα σε καλή κατάσταση.
Η καλή προετοιμασία είναι σημαντική προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα από αυτό το προϊόν.
Συστήνωνται οι ακόλουθοι βαθμοί χαρτιού τριψίματος:Γυαλόχαρτο για υγρό ή στεγνό τρίψιμο
Τρίψιμο με τριβείο

P280-P400 (GRP P400)
P220-P320

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Παλιές συνθετικές βαφές θα πρέπει να είναι απολύτως στεγνά (σε βάθος).
2. Δεν συνιστάται πάνω από θερμοπλαστικά ακρυλικά υποστρώματα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
P565-909
P850- 2K Διαλυτικά
(δείτε τα Προϊόντα)

1 μέρος
1 μέρος

18-20 δευτ DIN4

Μπεκ Ψεκασμού :
Άνω Δοχείο : 1.3 -1.6 mm
Κάτω Δοχείο : 1.4-1.6 mm
Πίεση :
2.7 – 3.3 bar (40 - 50 psi)
HVLP και Εναρμονισμένο Πίεση : Όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή.
2 μονές επιστρώσεις μέχρι να δώσει ελάχιστο πάχος φιλμ 20 μικρά

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

1K Αστάρι P565-909

G0400V
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Περίπου 5-10 λεπτά ανάμεσα στα χέρια

Αναμονή 10-15 λεπτά στους 20°C πριν την τελική επίστρωση σε πάχος φιλμ
20 μικρά

Συνήθως το αστάρι P565-909 δεν χρειάζεται τρίψιμο και μπορεί να εφαρμόζεται
απευθείας τελική επίστρωση. Εάν παρατηρηθούν ελαφρές ακαθαρσίες,
εφαρμόζεται ελαφρό στεγνό ή υγρό τρίψιμο μετά από 40 λεπτά
χρησιμοποιώντας P600 ή ψιλότερο χαρτί λείανσης για μη μεταλλικά/μονής
επίστρωσης χρώματα και P800 ή πιο ψιλότερο για χρώματα διπλής
επίστρωσης.

ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Το αστάρι P565-909 μπορεί να επιστρωθεί απ’ ευθείας με 2K τελική επίστρωση
(P420-/P421-/P422-/P460-) και χρώμα διπλής Aquabase™ (P965-)
& Aquabase Plus (P989)
Ωστόσο, εάν απαιτείται επιπρόσθετο γέμισμα το P565-909 μπορεί να
επαναβαφεί με οποιοδήποτε υπόστρωμα 2 συστατικών της Nexa Autocolor
πριν την τελική επίστρωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC
Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU
(κατηγορία προϊόντος.c) in είναι μέγιστο 780γρ/λίτρο.
Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο
780γρ/λίτρο.
Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος
μπορεί να είναι
μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.
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:
Fax :

210 2402975-6
210 2460313

Τα Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast
είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.
Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα
Πρωτοποριακές
ανήκουν PPG Industries.
Το Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.
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