HP MULTIGREY EXTRA 1.856.5101
1.856.5104
1.856.5106

(Endurecedor 1.954.2925)
APARELHO ACRÍLICO 2K PARA UMA ALTA PRODUTIVIDADE
CINZENTO-CLARO (5101) - CINZENTO (5104) - CINZENTO-ESCURO (5106)
HP Multigrey Extra é uma gama de primários aparelhos 2K indicados para uma grande variedade de
trabalhos de reparação na oficina de retoques. Versáteis e fáceis de aplicar e lixar, oferecem uma película
e um nivelamento de superfícies excelentes, e uma boa retenção de brilho numa vasta gama de substratos,
tais como pinturas originais em boas condições, aço nu, aparelhos de poliéster e primários de aderência
adequados.
Combinando 5101, 5104 e 5106 (consultar secção Multigrey), pode-se obter a gama de primários
Multigrey. Desta forma, é possível otimizar o consumo de acabamento e o tempo total de reparação.
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SUBSTRATOS
Folha de metal sem acabamentos, livre de gorduras e lixado (apenas pequenas áreas).
Betume de poliéster, plástico reforçado com fibra de vidro e película de gel, lixado com papel de lixa P280320.
Pintura antiga em boas condições, lixado.
Importante:

Quando pintar sobre pinturas antigas sensíveis a dissolventes, assegure-se de que a
superfície está livre de fissuras, e faça sempre uma aplicação em todo o painel. HP
Multigrey Extra não é indicado para o isolamento de tintas termoplásticas nem daquelas
que costumam descascar-se, devendo ser aplicado para homogeneizar superfícies com
diferentes níveis de absorção.

PREPARAÇÃO
Limpe a superfície com água (de preferência quente) e detergente. Lixar a pintura com papel de lixa P280320. Lave com o Desengordurante Antissilicone 3600 ou com o produto de pré-limpeza AquaMax® Extra.
Com o fim de garantir a máxima resistência à corrosão em metal nu, deve aplicar-se previamente 1-2
demãos de Primário Aerossol HP.
APARELHO DE ENCHIMENTO
VOLUME
PESO
HP MULTIGREY EXTRA
7
1000
ENDURECEDOR 2925
1
98
DILUENTE
1-2
76-152
Nota: Para uma ativação e diluição precisa, recomenda a mistura por peso
(Ver página 3).

Viscosidade DIN4, 20 °C
VIDA ÚTIL
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26-29"
90 minutos a 20 °C

Estes produtos são para uso exclusivamente profissional
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ENDURECEDORES – DILUENTES
ENDURECEDOR
DILUENTES

2925

Normal
Lento/Extra
2720/2730 Lento
2710
Normal
2705
Rápido

Para todas as reparações
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Todas as reparações acima de 30 °C
Reparações entre 25 °C e 30 °C
Reparações abaixo de 25 °C

APLICAÇÃO
CICLO
Equipamento

PRIMÁRIO APARELHO
Cumpre as normas

Alta transferência
eficiência (HVLP)
Bico do Fluido (mm)
1,6 - 1,8
1,6 - 1,8
Pressão da pistola (bar)
2 0,5 - 0,7 no bico de ar
Número de demãos
1 demão média mais 2 demãos completas
Espessura recomendada
75-150 micrómetros
Espessura máxima
150 micrómetros

SECAGEM
SECAGEM AO AR
Intervalo entre demãos
Até ficar mate
Pronto a lixar (a 20 °C com 100 micrómetros)
3-4 horas
Pronto a lixar (abaixo de 20 °C com 100 micrómetros)
Durante a noite
SECAGEM A BAIXA TEMPERATURA E INFRAVERMELHOS
Deixar repousar antes de secar
Até ficar mate
Secagem a baixa temperatura
20-30 minutos à temperatura do metal de 60 °C
Infravermelhos
onda média
12 minutos
o tempo real poderá variar consoante o equipamento utilizado; consultar as recomendações do fabricante
Importante:
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Assegure-se de que o HP Multigrey Extra está totalmente endurecido antes de lixar
para evitar uma possível absorção e o encolhimento.

Estes produtos são para uso exclusivamente profissional
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TABELAS DE MISTURA POR PESO
PROPORÇÃO DE MISTURA POR PESO 7: 1: 1-2
Os pesos são indicados em gramas e são acumulativos. Não tarar a balança entre adições.
Volume da tinta alvo (l) a 7:1:2
5101 / 5104 / 5106
Endurecedor 2925
Diluente 2705 / 2710 / 2720 / 2730

0,25 L

0,33 L

0,50 L

0,66 L

250
296
316-337

356
391
418-445

539
592
633-674

711
782
836-890
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1,00 L
1078
1184
1266-1348

MISTURAS MULTIGREY COM 5101/5104/5106
% MISTURA
POR PESO

M1

M3

M4

M5

M6

5101
Cinzento
claro

100

75

--

--

--

5104 Cinzento

--

25

100

48

--

5106
Cinzentoescuro

--

--

--

52

100

Os vários tons de Multigrey são selecionados de acordo com a cor do acabamento. O tom de
MultiGrey recomendado para qualquer cor pode ser consultado no sistema de informação sobre
cores MaxMeyer.
Depois de selecionar o tom de MultiGrey adequado para a cor do acabamento, os tons do
primário são obtidos com base na tabela acima. Os tons de cinzento Multigrey M1, M4 e M6
estão disponíveis diretamente a partir da lata.
O tom cinzento Multigrey 3 pode ser obtido misturando 5101/5104 tal como se indica acima.
OREPINTURA
tom cinzento Multigrey 5 pode ser obtido misturando 5104/5106 tal como se indica acima.
Misturar com endurecedor e diluente tal como se indica nesta ficha técnica antes da
Totalmente
aplicação. repintável depois de secar e lixar.

LIXAGEM
SECO
Demão simples Brilho direto - P360 ou mais fino
Camada de base - P400
ou mais fino
HÚMIDO
Camada simples Brilho direto - P600 ou mais fino
Camada
de base - P800 ou mais fino
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ACABAMENTOS
O primário aparelho pode ser coberto diretamente com UHS DURALIT EXTRA e AQUAMAX
BASECOAT
Se os primários aparelhos ficarem a repousar mais de 2 dias após a lixagem, deverão ser
novamente lixados antes da aplicação de subcapa ou acabamento.
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Informação COV
O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c) em forma «pronto a usar» é, no
máximo, 540 g/l de COV. O conteúdo COV deste produto em forma «pronto a usar» é, no máximo,
540 g/l.
Segundo o modo de uso escolhido, o COV real deste produto «pronto a usar» poderá ser inferior
ao especificado pela diretiva da UE.

DADOS TÉCNICOS
Tamanho da embalagem
3l
Armazenamento
Armazenar num lugar fresco e seco afastado de fontes de
calor
Cobertura teórica
4,1 m2/l misturado pronto a usar, espessura de 100 micrómetros

SAFETY AND HANDLING
Estes produtos são para uso exclusivamente profissional e não devem ser utilizados para outras
finalidades além das especificadas.
A informação nesta ficha técnica baseia-se no conhecimento técnico e científico atual, sendo da
responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir que o produto se adequa à
finalidade prevista.
Para informações sobre segurança e higiene, consultar a ficha de segurança, também disponível em
www.maxmeyer.com
Para mais informações, contacte
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España Tel: +34 93 565 03 25
MaxMeyer®, o logótipo MaxMeyer e AquaMax são marcas registadas da PPG Industries Europe Sarl, Inc.
Copyright © 2016 PPG Industries, Inc. Todos os direitos reservados.
Os direitos de autor dos números de produto originais acima indicados são reivindicados pela
PPG Industries Ohio, Inc.
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