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ACESTE PRODUSE SUNT DESTINATE EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

W1100
Agent de mătuire Turbo Plus™ P565-98
Aditiv elasticizant P100-2020
PRODUS

DESCRIERE

P565-98

Agent de mătuire Turbo Plus™

P100-2020

Aditiv elasticizant

DESCRIEREA PRODUSULUI
P568-98
Agentul de mătuire Turbo Plus Matting Agent a fost conceput pentru a facilita obţinerea de finisaje mate pentru culorile solide din
gama Turbo Plus (P488-) şi Turbo Plus HS (P496-).
P100-2020
Acest produs reprezintă un aditiv elasticizant care îmbunătăţeşte flexibilitatea în cazul vopselelor Turbo Plus şi Turbo Plus HS,
Grundurilor Transparente (P565-755) şi grundului ud pe ud (P565-876/-897), atunci când aceste produse sunt aplicate pe suprafeţe
din plastic flexibil.

Mod de utilizare pentru P565-98
Nivelul de luciu al culorilor solide Turbo Plus şi Turbo Plus HS poate fi redus prin adaosul de Agent de mătuire Turbo Plus (P565-98)
după cum urmează:
Tip finisaj

Turbo Plus™/Turbo Plus™ HS

Agent de mătuire

Semi-lucios

3

1

Eggshell (Coajă de ou)

2

1

Mat

1

1

DUPĂ adaosul de agent de mătuire P565-98, se efectuează activarea şi diluarea după procedura standard.
Agentul de mătuire Turbo Plus trebuie amestecat foarte bine înainte de utilizare.
Reducerea nivelului de luciu diferă în funcţie de culoare, tipul de substrat, condiţiile de aplicare/uscare şi de grosimea filmului.
Se recomandă testarea pe o piesă de probă pentru a efectua ajustarea nivelului de Agent de mătuire P565-98, înaintea de aplicarea
sa propriu-zisă.

Soluţii inovatoare de retuş
Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional
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Mod de utilizare pentru P100-2020
PLASTIC RIGID
Se utilizează vopselele standard Turbo Plus şi Turbo Plus HS pentru a obţine nivelul de luciu dorit.
PLASTIC FLEXIBIL
Raţiile de amestec:
Grund 2 K sau vopsea
Aditiv elasticizant (P100-2020)

pe volume
5 părţi
1 parte

DUPĂ adaosul de Aditiv elasticizant, se efectuează activarea şi diluarea după procedura standard (consultaţi Fişa tehnică
corespunzătoare).
Pentru reducerea nivelului de luciu al culorilor solide Turbo Plus şi Turbo Plus HS, atunci când acestea sunt utilizate la acoperirea
suprafeţelor din plastic flexibil:
Tip finisaj

Turbo Plus™

Aditiv elasticizant

Agent de mătuire

Turbo Plus™ HS
Semi-lucios

5

1

2

Eggshell (Coajă de ou)

5

1

3

Mat

5

PLASTIC FOARTE FLEXIBIL
Raţiile de amestec:
Grund 2 K sau vopsea
Aditiv elasticizant (P100-2020)

6

pe volume
2 părţi
1 parte

DUPĂ adaosul de Aditiv elasticizant, se efectuează activarea şi diluarea după procedura standard (consultaţi Fişa tehnică
corespunzătoare).
Pentru reducerea nivelului de luciu al culorilor solide Turbo Plus şi Turbo Plus HS, atunci când acestea sunt utilizate la acoperirea
suprafeţelor din plastic foarte flexibil:
Tip finisaj

Turbo Plus™

Aditiv elasticizant

Agent de mătuire

Turbo Plus™ HS
Semi-lucios

2

1

1

Eggshell (Coajă de ou)

2

1

1.5

Mat

2

1

3

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Adaosul de Aditiv elasticizant (P100-2020) în vopselele Turbo Plus şi Turbo Plus HS sau în grundurile
2K prelungeşte durata de uscare.
Utilizarea unui nivel foarte mare de agent de mătuire în combinaţie cu aditivul elasticizant poate determina o opacitate redusă la
anumite culori deschise. În aceste situaţii, se recomandă aplicarea de straturi suplimentare sau utilizarea unui grund pigmentat.
Înainte de utilizare, asiguraţi amestecarea corespunzătoare a Agentului de mătuire sau a produselor mixate.

Soluţii inovatoare de retuş
Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional

Pag 2 / 3

Nexa Autocolor -Agent de mătuire P565-98 Turbo Plus™

W1100

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢA UTILIZĂRII
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional şi nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate
Informaţiile conţinute de către prezenta fişă tehnică [TDS] se bazează pe cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice de actualitate, şi este
responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat.
Pentru informaţii legate de sănătate şi siguranţa utilizării produsului vă rugăm să consultaţi fişa de siguranţă a utilizării materialului,
disponibilă şi pe situl: www.nexaautocolor.com

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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