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Description

P565-9870

Turbo Plus EHS Matting Agent

P100-2020

Flexible Additive

P498 Line

EHS Turbo Plus Topcoats

Product beschrijving
De informatie in dit PDS heeft betrekking op alle matteringsmogelijkheden met EHS producten
®

TURBO Plus EHS Matting Agent (565-9870) is ontwikkeld om in combinatie met EHS Topcoat
mengkleuren en blanke lak een matte aflak te spuiten.
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Turbo Plus Matt Finishes with P565-9870
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Werkwijze P565-9870
Turbo Plus EHS Matting Agent voor gebruik goed roeren of schudden.
Plaats de Matting Agent NIET in een machine die regelmatig automatisch roert.
De glansgraad van de P498 Lijn EHS Turbo Plus solid kleuren kan verminderd worden door Matting
Agent (P565-9870) toevoegen in de onderstaande verhoudingen:
Aflak
Kleur

P498 Kleur
P498/4- : P565-9870
Zwart
kleuren rood/geel

Wit

Half glans
Zijdeglans
Mat

1 : 0.4
1 : 0.6
1:1

1 : 0.65
1 : 0.8
1 : 1.25

1 : 0.75
1 : 0.9
1 : 1.25

Kleuren blauw/groen
1 : 0.8
1 : 0.9
1 : 1.25

Na toevoeging van P565-9870 goed roeren. Activeren en verdunnen in de verhouding 4:1:0.3 – 0.5 voor
een goede applicatie viscositeit. Voor gebruik goed zeven.
De reductie van de glansgraad is afhankelijk van de kleur, ondergrond, applicatie- en
drogingomstandigheden en laagdikte.
Het is raadzaam om een testpaneel te spuiten en eventueel de hoeveelheid P565-9870 aan te passen.
Applicatie
Breng 2 – 3 normale lagen aan om dekkracht te bereiken. Laat elke laag goed drogen, voordat de
volgende laag wordt aangebracht. Breng na de laatste laag een controle laag aan voor een egaal mat
effect op het hele oppervlak.

VOS INFORMATIE
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor producten in de P498 lijn topcoats (productcategorie:
IIB.a) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 840 g/liter VOS.
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 840/liter.
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan
gespecificeerd in de EU Directive Code.
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere
doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch
onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te
treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheids en
veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op www.nexaautocolor.com
VOOR VERDERE INFORMATIE:
www.nexaautocolor.com
infobenelux@ppg.com
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