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Αστάρια Πλαστικών
P572-2000 και Ρ572-2001 και P572-2004
Προϊόν

Περιγραφή

P572-2000

Αστάρι σε Σπρέι για Πλαστικά

P572-2001

1K Αστάρι Πρόσφυσης για Πλαστικά

P572-2004

Υλικό Πρόσφυσης Πλαστικών

Περιγραφή Προϊόντος
Το σύστημα ασταρώματος για Πλαστικές Επιφάνειες από τη Nexa Autocolor προσφέρει μία σειρά προϊόντων
για όλες τις πλαστικές επιφάνειες * από καθαρισμό και προετοιμασία έως την τελική επίστρωση και το
ανάγλυφο αποτέλεσμα.
To P572-2001 Αστάρι Πρόσφυσης 1K για πλαστικά είναι ένα αστάρι γρήγορο, διαφανές ενός συστατικού
κατάλληλο για χρήση πάνω από όλες τις πλαστικές επιφάνειες που μπορούν να βαφούν.
Το P572-2000 Αστάρι σε Σπρέι για πλαστικά, είναι ένα αστάρι γρήγορο, διαφανές ενός συστατικού σε
συσκευασία σπρέι. Περιέχει λίγα πιγμέντα τα οποία λειτουργούν σαν οδηγός όταν ψεκάζετε. Είναι κατάλληλο
για χρήση πάνω από ένα μεγάλο εύρος πλαστικών επιφανειών που μπορούν να βαφούν και έτσι δεν χρειάζεται
να ψάχνετε να βρείτε τον τύπο του πλαστικού. Είναι κατάλληλο για τοπικές επισκευές ή για μικρά μέρη
Το Ρ572-2004 Υλικό Πρόσφυσης Πλαστικών, είναι έτοιμο προς χρήση, ευέλικτο, χρωματισμένο για χρήση
πάνω από ευαίσθητες πλαστικές επιφάνειες όπως 1Κ PUR.
Είναι πολύ σημαντική η σχολαστική προετοιμασία και ο καθαρισμός για μία επιτυχημένη βαφή των πλαστικών
μερών. Το σύστημα προετοιμασίας και καθαρισμού πλαστικών επιφανειών από τη
Nexa Autocolor έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει την καλύτερη απόδοση από το αστάρι και την τελική
επίστρωση.
Ανατρέξτε στον Καθαρισμός και Προετοιμασία των Πλαστικών Επιφανειών TDS (L0700V).

* Σημείωση: Αυτά τα αστάρια πρόσφυσης δεν είναι κατάλληλα για χρήση πάνω
από Πολυστηρένιο (PS), ή καθαρό PE, τα οποία δεν βάφονται

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

L0800V

Ασταρώνοντας Πλαστικές Επιφάνειες P572-2000 & P572-2001

Διασικασία
P572-2000
Αστάρι σε Σπρέι
για Πλαστικά

P572-2001
1K Αστάρι Πρόσφυσης
για Πλαστικά

Διατίθεται έτοιμο
προς χρήση.
Ανακινείστε καλά το
σπρέι για τουλάχιστον
1 λεπτό πριν τη
χρήση (Μετά τη
χρήση,
αναποδογυρίστε το
δοχείο και ψεκάστε
για να καθαρίσει το
μπεκ)

Διατίθεται έτοιμο προς
χρήση

Διατίθεται έτοιμο προς
χρήση

Απόσταση ψεκασμού
: 20-25 cm

Μπεκ: 1.3-1.5 mm

Μπεκ: 1.3-1.5 mm

Πίεση συμβατικό:
2.7 bar (40-50 psi)

Πίεση συμβατικό:
2.7 bar

Πίεση HVLP:
0.7 bar μεγ στο καπάκι

Pressure HVLP:
0.7 bar μεγ στο καπάκι

Πίεση εναρμονισμένο:
Ανατρέξτε στις οδηγίες
του κατασκευαστή
(συνήθως 2 bar).

Πίεση εναρμονισμένο::
Ανατρέξτε στις οδηγίες
του κατασκευαστή
(συνήθως 2 bar).

2 μονά χέρια
Αφήστε 2 λεπτά
αναμονή ανάμεσα
στα χέρια

1 διπλό χέρι

Στον αέρα (20°C) :
10 λεπτά πριν τη
βαφή/υπόστρωμα

Στον αέρα (20°C) :
10 λεπτά πριν τη
βαφή/υπόστρωμα

20°C

Τα P572-2000/2001 πρέπει να περνιούνται με Nexa Autocolor 2K

ΕΠΑΝ/ΦΗ

P572-2004
Υλικό Πρόσφυσης
Πλαστικών

αστάρι Υγρό σε Υγρό, πριν την τελική επίστρωση με τα
συστήματα βαφής 2Κ από τη Nexa Autocolor.

2 μονά χέρια
Αφήστε 5 - 10 λεπτά
αναμονή ανάμεσα στα χέρια.

Στον αέρα (20°C) :
40 λεπτά πριν τη
βαφή/υπόστρωμα

Το P572-2004 μπορεί να
περαστεί απ’ ευθείας με τα
συστήματα βαφής 2Κ από τη

Nexa Autocolor.

Για μεγαλύτερο γέμισμα χρησιμοποιείστε ένα υπόστρωμα 2
συστατικών..

ΣΗΜ/ΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερη πίεση όταν ψεκάζετε πλαστικά με περίεργα σχήματα.

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

L0800V

Ασταρώνοντας Πλαστικές Επιφάνειες P572-2000 & P572-2001
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC
P572-2000
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.
P572-2001 / P572-2004
Αυτά τα προϊόντα δεν υπόκεινται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/42 και για αυτό δεν υπάρχει
κατηγοριοποίηση βάση των VOC.
Αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική χρήση.

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 λογότυπα Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry, Belco και
Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.
Πνευματική ιδιοκτησία © 2002 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε
δικαιώματος.
Η πνευματική ιδιοκτησία των παραπάνω προϊόντων ότι είναι
πρωτότυποι επιβεβαιώνεται από την PPG Industries.
Το λογότυπο Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές
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