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ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUŞ AUTO

G0402V
Grunduri 1K pentru suprafeţe frecate
P565-908, P565-9081, P565-9086 şi P565-9087
PRODUSE
P565-908

Grund 1K pentru suprafeţe frecate, şlefuite (împotriva frecării) în aerosol, gri

P565-9081

Grund 1K pentru suprafeţe frecate în aerosol, alb

P565-9086

Grund 1K pentru suprafeţe frecate în aerosol, gri

P565-9087

Grund 1K pentru suprafeţe frecate în aerosol, negru

DESCRIEREA PRODUSULUI
P565-908, P565-9081, P565-9086 şi P565-9087 sunt grunduri uşoare pentru suprafeţe frecate, utilizabile
cu vopsele 2K (P420-/P421-/P471-/P422-), Aquabase® şi Aquabase® Plus.
Sunt destinate pentru protecţia metalelor goale împotriva frecării, uzurii şi pentru reparaţii locale. Pentru
cea mai bună protecţie anticorozivă ar trebui utilizat grund wash fără cromaţi P565-713 sau grund wash
P565-597 pe suprafeţe întregi.

Soluţii inovatoare de retuş
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional în retuş auto
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Nexa Autocolor P565-908/-9081/6/7 Grunduri 1K pentru suprafeţe frecate G0402V
SUPRAFEŢE ŞI PREGĂTIREA LOR
Grundurile P565-908/9081/9086/9087 ar trebui aplicate pe:
9 Oţel gol şi aluminiu, după şlefuirea şi degresarea lor completă
9 Fibre de sticle şlefuite (GFK/GRP), chituri poliesterice, grunduri de fabrică, şi finisări existente în
condiţii intacte.
Este necesară o bună pregătire pentru a obţine cele mai bune rezultate. Sunt recomandate următoarele
granulaţii de şmirgheli:
Daca este strat intermediar:
Daca se acopera direct:
:
Abraziv umed sau uscat
P280-P320 (GRP P400)
P800
Slefuire uscata la masina
P220-P280
P360
OBSERVAŢIE!
9 Straturile sintetice trebuie uscate complet.
9 Produsele acestea nu sunt potrivite pentru straturi TPA.

PROCESUL
Agitaţi bine recipientul aproximativ 2 minute, până ce auziţi un glob metal.
După utilizare, întoarceţi recipientul şi apăsaţi duza pentru îndepărtarea sedimentelor de
grund.
Distanţa de pulverizare: 15-20 cm.
Aplicaţi straturi subţiri pentru obţinerea unor grosime de film cel puţin 25 microni.

Aeraţi 3-5 minute înaintea şlefuirii eventuale. Timpul de aerare depinde de temperatura de
aplicare.

Dacă şlefuirea nu este necesară, puteţi aplica produsul următor după 10-15 minute la 20°C
(în funcţie de grosimea filmului).

Grundurile P565-908, P565-9081, P565-9086 şi P565-9087 nu solicitã şlefuire când utilizaţi
conform recomandărilor noastre.
Dacă apar nişte urme de murdării, îndepărtaţi-le uscat cu şmirghelul P800-1200.
Când utilizaţi grundurile P565-908, P565-9081, P565-9086 şi P565-9087 pentru reparaţii
locale, puteţi reacoperi direct cu vopsele 2K (P420-/P421-/P471-/P422-) şi vopsele
Aquabase®, Aquabase® Plus.
Aplicaţi pe oricare grund 2K Nexa Autocolor, dacă este nevoie de o grosime film mai mare
sau dacă produsele acestea erau aplicate pe o suprafaţă mai mare.
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Nexa Autocolor P565-908/-9081/6/7 Grunduri 1K pentru suprafeţe frecate G0402V
INFORMAŢII DESPRE COV(CONŢINUT ORGANIC VOLATIL)
Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB.e) în forma gata de utilizare
este de maximum 840g/litru de COV. Conţinutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de
maximum 840g/litru. În funcţie de modul de utilizare ales, conţinutul real de COV al acestui produs pregătit
de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢA UTILIZĂRII
Produsele pot fi utilizate doar de specialişti, şi este interzisă utilizarea în alte scopuri decât cele specificate.
Informaţiile cuprinse în aceasta Fisa tehnica sunt bazate pe cunoştinţe ştiinţifice şi technice, şi constituie
responsabilitatea utilizatorului să urmeze toţi paşii necesari în scopul asigurării utilizării corespunzătoare al
produsului. Pentru informaţii privind sănătatea şi siguranţa priviţi materialul Foaia Datelor de Siguranţă,
care este accesibilă pe pagina web: http://corporateportal.ppg.com/na/refinish/nexaautocolor/

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon:
+48 22 753 03 10
Faks:
+48 22 753 03 13
nexaautocolorpl@ppg.com

IMPORTATOR IN ROMANIA
L.C.C. Paints Distribution S.R.L
Blvd. Primaverii 31,
ap.3 Sector 1
7000 Bucuresti
România
Tel:
+40 21 231 86 39
Fax:
+40 21 231 86 40
office@lcc.ro
http://www.lcc.ro
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