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H5520V
2K Αστάρι με Ρολό
P565-8605
Προϊόντα

Περιγραφή

P565-8605

2K Αστάρι για ρολό

P170-5670
P210-832,
P210-796,
P210-798

HS Βασικό για Spectral Greys
MS Σκληρυντές

Περιγραφή Προϊόντος
Το P565-8605 είναι ένα ακρυλικό αστάρι 2-συστατικών, το οποίο τρίβεται και έχει δημιουργηθεί για
χρήση κάτω από τελικές επιστρώσεις 2K (P471), & Aquabase™ (P965). Εφαρμόζεται εύκολα με ένα
ρολό και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε μικρές επισκευές.
Τρίβεται εύκολα , δίνοντας μία εξαιρετική τελική εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μία σειρά από σκούρες αποχρώσεις Spectral Grey (SG05, 06 και 07)
χρησιμοποιώντας το P565-8605 με το P170-5670, εξασφαλίζοντας το γεγονός ότι μπορείτε να
πετύχετε ένα ταίριασμα αποχρώσεων υψηλής ποιότητας γρήγορα και εύκολα μειώνοντας
ταυτόχρονα την ποσότητα της τελικής επίστρωσης.

Επιφάνειες/Προεργασία
To P565-8605 πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πάνω από: Καλά τριμμένη και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα. Χρησιμοποιείστε ένα αστάρι πρόσφυσης
Nexa Autocolor 2-συστατικών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Τα αλουμίνιο πρέπει να ασταρωθεί
με αστάρι πρόσφυσης. Πολύ καλά τριμμένο GRP, πολυεστερικά γεμιστικά και παλιές βαφές σε
καλή κατάσταση. Η καλή προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσετε να πετύχετε τα
καλύτερα αποτελέσματα από αυτά τα προϊόντα.
Προτείνονται τα παρακάτω γυαλόχαρτα: Υγρό τρίψιμο
P400 – P600 (GRP P400)
Στεγνό τρίψιμο με τριβείο
P220-P320
ΣΗΜ: Δεν συνιστάται για τοπικές επισκευές πάνω από θερμοπλαστικά ακρυλικά, παλιές
βαφές με λάκα ή ευαίσθητες επιφάνειες. Εφαρμόστε σε μικρές περιοχές προς επισκευή μόνο.
Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

2K Αστάρι με ρολό P565-8605
H5530V
Χρήση
Συνιστάται η ενεργοποίηση κατά βάρος για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Αναμίξεις κατά βάρος για τα Spectral Greys 05 – 07. Χρωματισμός και
ενεργοποίηση
Spectral Grey 05 βάρη συστατικών για τις παρακάτω ποσότητες RFU
RFU volume
0.1
0.2
0.4
P565-8605 Αστάρι Ρολού
125.4
250.8
501.7
P210-832/ 796/ 798 MS Σκληρυντής
14.9
29.8
59.7
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752.5
89.5
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g
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Spectral Grey 06 βάρη συστατικών για τις παρακάτω ποσότητες RFU
RFU volume
0.1
0.2
0.4
P565-8605 Αστάρι Ρολού
124.2
248.3
496.7
P170-5670 HS Βασικό για Spectral Greys
1.3
2.5
5
P210-832/ 796/ 798 MS Σκληρυντής
14.9
29.8
59.7

0.6
745
7.5
89.5

L
g
g

Spectral Grey 07 βάρη συστατικών για τις παρακάτω ποσότητες RFU
RFU volume
0.1
0.2
0.4
P565-8605 Αστάρι Ρολού
119.1
238.3
476.6
P170-5670 HS Βασικό για Spectral Greys
6.3
12.5
25.1
P210-832/ 796/ 798 MS Σκληρυντής
14.9
29.8
59.7

0.6
714.9
37.6
89.5
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g
g
g

g

Εάν δεν έχετε διαθέσιμη ζυγαριά, τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε το υπόστρωμα κατά όγκο :

Ανάμιξη κατά όγκο:
P565-8605 2K Αστάρι για ρολό
P210-832 /796 / 798 MS Σκληρυντής

5 μέρη
1 μέρος

SPECTRAL GREYS
Για κάθε απόχρωση Spectral Grey χρησιμοποιείστε την παρακάτω αναλογία μίξης:
SG05

SG06

SG07

P565-8605

100

99

95

P170-5670

0

1

5

Σημ. Οι αναλογίες μίξης είναι σε ποσοστά κατά βάρος.
Το αναμεμιγμένο προϊόν θα πρέπει στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί με το συνηθισμένο
τρόπο πριν την εφαρμογή.

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

2K Αστάρι με ρολό P565-8605
H5530V
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Εφαρμογή
1. Χρησιμοποιείστε ρολά καλής ποιότητας υψηλής πυκνότητας. Χρησιμοποιείστε
ένα κατάλληλο δίσκο για το ρολό ο οποίος θα σας δίνει τη δυνατότητα να
ελέγχετε την ποσότητα του ασταριού που θα χρησιμοποιήσετε
2. Βουτήξτε το ρολό στον κατάλληλο δίσκο. Αφαιρέστε το παραπάνω υλικό από
το ρολό
3. Το πρώτο χέρι καλύπτει τη μεγαλύτερη περιοχή. Τα επόμενα χέρια
καλύπτουν μικρότερες περιοχές.
4. Εφαρμόστε το αστάρι από το κέντρο της επισκευής προς τα έξω ασκώντας
μία ελαφριά πίεση.
5. Χρησιμοποιείστε το ρολό με λιγότερο αστάρι για να σβήσετε τις άκρες κάθε
χεριού.
6. Αφήστε το αστάρι να ρέει στο κομμάτι; αποφύγετε να το δουλέψετε πολύ,
γιατί μπορεί δημιουργηθεί μία ανόμοια επιφάνεια.
7. Όταν ένα χέρι ματ, είναι έτοιμο για το επόμενο χέρι.
Διάρκεια Ζωής στους 20°C: 40 λεπτά
Καθαρίστε το ρολό αμέσως μετά τη χρήση.

4 χέρια για να πετύχετε ένα μέγιστο πάχος φιλμ 90-120 μικρά
Αναμονή περίπου 5 λεπτά ανάμεσα στα χέρια

Στέγνωμα στον αέρα στους 20°C: 3-4 ώρες (Ανάλογα με το πάχος φιλμ)
Ψήσιμο σε θερμοκρασία μετάλλου στους 60°C : 20-30 λεπτά
Στέγνωμα με Υπέρυθρες. Οι χρόνοι που δίνονται απαιτούν η υπέρυθρη λάμπα
βραχέων κυμάτων να τοποθετείται 70-100 cm μακριά από το κομμάτι.
Χρησιμοποιείστε τη μονάδα IR στη μισή ισχύ για 5 λεπτά πριν να συνεχίσετε με την
πλήρη ισχύ για περίπου 15 λεπτά. Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από το είδος
της υπέρυθρης λάμπας. Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από το πάχος φιλμ.
Τρίψιμο
1. Εφαρμόστε οδηγό στο μπάλωμα.
2. Εφαρμόστε οδηγό εκεί που θα τρίψετε με τον τάκο.
3. Τρίψτε το αστάρι με τάκο και γυαλόχαρτο P320. Συνεχίστε να τρίβετε μέσα στο
μπάλωμα για να αποφύγετε τις γρατσουνιές γύρω γύρω από τη βαφή.
Θα βοηθηθείτε δουλεύοντας τον τάκο με κυκλικές κινήσεις.
4. Τρίψτε με P400 ή πιο λεπτό (για χρήση κάτω από μη μεταλλικές αποχρώσεις),
για να αφαιρέστε τις ευθείες γρατσουνιές και να σβήσετε τις άκρες του ασταριού.
Το P565-8605 μπορεί να περαστεί απ’ ευθείας με τις τελικές επιστρώσεις 2K
(P471), Aquabase™ (P965)
Όταν τρίψετε το P565-8605 εάν το αφήσετε παραπάνω από 2 μέρες πρέπει να το
Τελική
Επίστρωση ξανατρίψετε πριν την εφαρμογή είτε του υποστρώματος είτε της τελικής επίστρωσης.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC
Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος
IIB.c) in είναι μέγιστο 540 γρ/λίτρο.
Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 540 γρ/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: 210 2402975-6
Fax : 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.

Λύσεις στις Επισκευές

