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Waterborne Basecoats for
Commercial Transport
P961-Line
Product

Beschrijving

P961-Line

CT Waterborne Basecoat Ready Mix

P935-3006

Waterborne Basecoat Activator

P980-5000

Waterborne Thinner

P980-5050

High Temperature Waterborne Thinner

P980-6050

Waterborne Precleaner

PRODUCTBESCHRIJVING
Waterborne Commercial Transport (P961-Line) is een klaar-voor-gebruik lijn van solid kleuren en
metalic en parelmoeren basislakken die ontwikkeld zijn om aan de eisen van de Commercial
Refinish markt te voldoen.
Dit product is ontwikkeld in overeenstemming de Europese regelgeving en geeft een VOS
gehalte dat lager is dan 420g/l.
In combinatie met de juiste compliant blanke lak van NEXA AUTOCOLOR® geeft dit
watergedragen systeem een uitstekende glans, resultaat en duurzaamheid.

Nexa Autocolor and Turbo Plus are trademarks of PPG Industries.
 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.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

CT Waterborne Basecoat

V1450

WERKWIJZE

Readymix
P935-3006
Thinner

Standaard op volume
3 delen
1 deel
0 - 30%
LET OP: 3006 voor gebruik
schudden en activeren

Grote reparaties op volume
6 delen
1 deel
0 - 30%

22-26 sec DIN4 (op 20oC).
Viscositeit kan verhoogd worden door toevoeging van P980-5000 of 5050 thinner.

Potlife 2 bij 20oC

Geactiveerd – 48 uur

Niet geactiveerd – 28 dagen

Compliant HVLP
Bovenbeker: 1.4 mm
Onderbeker: 1.8-2.0 mm
Drukvoeding: 1.0-1.2 mm
Materiaal consumptie: 280-320 cc/min
Luchtkapdruk: max 0.675 Bar

Reinig het spuitpistool met water en een geschikte reinigingsmachine. Draai bij een spuitpistool met
bovenbeker de beker (en evt. Filter) er af en spoel ze afzonderlijk schoon. Spoel met schoon water.
Uiteindelijk doorspuiten met schone AQUABASE® Plus Thinner P980-5000 en goed laten droge voordat
het pistool wordt opgeborgen of hergebruikt.

2-3 enkele lagen en 1 controle laag voor metalic en mica.

Tussen de lagen uitdampen (20oC / 60% luchtvochtigheid): 20-30 min. of tot doordroging.
DOOR GEBRUIK VAN LUCHTDROGERS EN GEFORCEERD DROGEN, KUNNEN DE DROOGTIJDEN
AANZIENLIJK WORDEN VERKORT.

Blanke lak aanbrengen na doordroging.
Bij meerkleurenspuitwerk geforceerd drogen vóór het maskeren.
Objecttemperatuur:

45oC - 30 min

60oC - 20 min

Indien nodig met de hand kleine stofjes verwijderen met P1200 nat/droog papier. De basislak moet geheel
droog zijn. Bij het verwijderen van stofjes minimale druk gebruiken.
Overspuittijden (20oC):
Minimaal: 20 min
Maximaal: 72 uur (Vóór het aanbrengen van de blanke lak, eerst een laag basislak aanbrengen.)
Blanke lak

Waterborne Basecoats kunnen na 48 uur overgespoten worden met Nexa Autocolor blanke lakken, P1906690, P190-1280 etc. Zie de betreffende PDS voor meer informatie.
Kleef de basislak voor een optimaal eindresultaat vóór de applicatie van de blanke lak af.
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ALGEMENE WERKWIJZE
ONDERGROND EN VOORBEREIDING
Reinig de ondergrond met P980-6050. Nat schuren met P800 of fijner, droog machine schuren met P360 of
fijner.
Was de restanten weg en laat volledig drogen vóór het reinigen met P980-6050. Gebruik een doek voor
applicatie van het reinigingsmiddel en een doek voor het afvegen. Als laatste stap wordt het gebruik van
een kleefdoek sterk aanbevolen.
Breng onderstaande producten aan over het Nexa Autocolor primer systeem:
P980-6501/2 Waterborne Epoxy
P580-2920 High Build Epoxy
P580-350X Chromate Free Epoxy
P565-1027/8 2K® Primer Surfacer
P565-755 Transparent Sealer
Breng de primers aan zoals aangegeven in de betreffende PDS.
Nexa Autocolor Commercial Transport Waterborne Basecoat moet NOOIT aangebracht worden over:
- Wasprimers
- Etsrimers
- Chromatische epoxy primers
- Acrylaat thermoplastische aflakken

OPSLAG EN BEHANDELING
Nexa Autocolor Commercial Transport Waterborne Basecoat gemengde kleuren, activators, thinners en
reinigingsmiddelen moeten koel en weg van een warmtebron opgeslagen worden. Gedurende de opslag en
het transport moet de temperatuur tussen de +5°C een +35°C gehouden worden. Vermijd blootstelling aan
vorst en koude.
Waterborne Basecoat moet met schone apparatuur in schone droge vaten gemengd worden. Gebruik nooit
vaten of spuitapparatuur die oplosmiddelresten bevatten. Gebruik kunststof mengvaten. Metalen mengvaten
moeten een anti-corrosielaag hebben.
KENMERKEN EN BEPERKINGEN
De droge laagdikte moet tussen 15 en 25 micron zitten.

REINIGEN VAN APPARATUUR
Alle mengapparatuur onmiddellijk na gebruik reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor
een reinigingsmachine. Alle apparatuur vóór het opbergen of hergebruik, goed laten drogen.
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VOS INFORMATIE
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de gebruiksklare
vorm, is maximaal 420 g/liter VOS.
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is maximaal 420g/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
veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op www.nexaautocolor.com
VOOR VERDERE INFORMATIE:
PPG Industries
infobenelux@ppg.com

®
NEXA AUTOCOLOR®,
,AQUABASE® and TURBO® are registered trademarks of PPG Industries.
 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.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

