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H1120V
Αστάρι για Μικροχτυπήματα
P565-779
Προϊόν

Περιγραφή

P565-779
P210-832/-796/-798/-828/-847
P210-842/-8430/-844/-845
P850-1490/-1491/-1492/
-1493/-1494/-1495
P850-1692/-1693/-1694

Αστάρι για Μικροχτυπήματα
2K MS Σκληρυντές
2K HS Σκληρυντές
2K Διαλυτικά
2K Διαλυτικά Χαμηλών VOC

Περιγραφή Προϊόντος
Το P565-779 είναι ένα ελαφρώς ελαστικό διαφανές μονωτικό, το οποίο έχει
δημιουργηθεί για χρήση κάτω από Τελικές επιστρώσεις 2K (P420-/P421-/P471), 2K
Διπλής (P422), Aquabase™ (P965) και Aquabase Plus (P989). Χρησιμοποιείται σε
περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες σε μικροχτυπήματα και χρειάζονται προστασία.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το P565-779 πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πάνω από :
Ένα αστάρι 2 – συστατικών από τη Nexa Autocolor ή μία καλά προετοιμασμένη
επιφάνεια με εργοστασιακή βαφή.
Το P565-779 πρέπει να εφαρμόζεται υγρό σε υγρό απ’ ευθείας μετά την εφαρμογή του
υποστρώματος 2 συστατικών, μετά τον προτεινόμενο χρόνο αναμονής.
Για γυμνή λαμαρίνα και αλουμίνιο είναι απαραίτητη η χρήση ενός ασταριού
πρόσφυσης 2 συστατικών της Nexa Autocolor. Για κομμάτια με ηλεκτροστατική βαφή
το υπόστρωμα 2- συστατικών μπορεί να περαστεί απ’ ευθείας πάνω από την
επιφάνεια, μετά από προσεκτική προετοιμασία.

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

Αστάρι για Μικροχτυπήματα P565-779

H1120V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
P565-779
P210-*** 2K Σκληρυντές
P850-**** 2K Διαλυτικά

2 μέρη
1 μέρος
(δείτε τη λίστα προϊόντων)
0.15 – 0.3 μέρη (δείτε τη λίστα προϊόντων)

16-18 δευτ DIN4 (20-23 δευτ BSB4)
Διάρκεια Ζωής : 2 ώρες στους 20°C
Μπεκ :
Άνω κάδο :
Κάτω κάδο :
Πίεση :

1.3-1.6 mm
1.6-1.8 mm
Όπως προτείνει ο κατασκευαστής του πιστολιού βαφής
(συνήθως 2 bar ή 30 psi).

2 μονά χέρια για ένα ελάχιστο πάχος φιλμ 50-60 μικρά

Αναμονή 5-10 λεπτά στους 20°C ανάμεσα στα χέρια
ΣΗΜ : Δεν χρειάζεται αναμονή πριν το ψήσιμο

Στέγνωμα στον αέρα στους 20°C :
16 ώρες
12 ώρες με P210-832/-842
Ψήσιμο σε θερμοκρασία μετάλλου στους 60°C :
30 λεπτά
20 λεπτά με P210-832/-842

Ολοκληρώστε με τα παρακάτω γυαλόχαρτα :
P600 :
Μονής
P800 ή πιο λεπτό : Διπλής

ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Το P565-779 μπορεί να περαστεί με τελική επίστρωση απ’ ευθείας μετά το
τρίψιμο με τις τελικές επιστρώσεις της Nexa Autocolor 2K Μονής (P420/P421-/P471), 2K Διπλής (P422), Aquabase™ (P965) και Aquabase Plus
(P989).

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Αστάρι για Μικροχτυπήματα P565-779

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Υπάρχει η δυνατότητα να χρωματίσετε το αστάρι για μικροχτυπήματα με έως 10% P420, P425 ή P429
σειρές αποχρώσεων.
Οι αποχρώσεις διπλής, οι μεταλλικές και οι πέρλες ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται.
ΣΥΝΗΘΗΣ ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε ένα υπόστρωμα 2- συστατικών όπως συνήθως. Μετά τον προτεινόμενο χρόνο εξαέρωσης,
ψεκάστε το P565-779 στις ευαίσθητες περιοχές. Σβήστε το μονωτικό προς το κέντρο του κομματιού.
Δεν χρειάζεται διαλυτικό σβησίματος. Αφήστε να στεγνώσει όπως παραπάνω.
Τρίψτε το υπόστρωμα 2- συστατικών με το συνηθισμένο τρόπο και τρίψτε υγρά την μονωμένη περιοχή.

ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΕΣ VOC
Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU : IIB.e) είναι
840γρ/λίτρο. Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο
840γρ/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

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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