Informace o výrobku
Čističe Deltron
D845 – DX310 Ostrý odmašťovač
D837 – DX330 Spirit wipe- odmašťovač na plasty
D846 – DX103 Odmašťovač na plasty
D8401 – Čistič na vodní bázi s nízkým VOC
D8403 – UV čistič

POPIS PRODUKTU
D845 (DX310) – Ostrý odmašťovač na bázi agresivních rozpouštědel. Je určen pro odstranění silného
znečištění dílů. Používá se před započetím veškerých prací. Odstraňuje veškeré nečistoty nerozpustné
ve vodě a jemnější čističe (vosky, zbytky leštěnek, asfalt, dehet, silikon atd.).
D837 (DX330) – Spirit wipe je určen pro použití během celého procesu opravy, před a po broušení. V
kombinaci se scotch britem může být také použit pro matování laků (např. elektrolaků). Syntetické laky
tímto způsobem nematujte.
D846 (DX103) – Odmašťovač na plasty je určen pro odstranění mastnoty a elektrostatických částic z
plastových povrchů.
D8401 – Čistič na vodní bázi s nízkým obsahem VOC pro použití s vodouředitelnými laky Envirobase.
D8403 – Speciální čistič se používá se během bodových oprav prováděných s UV základem D8080.
Jeho úkolem je odstranit přestříkání po poslední aplikované vrstvě D8080. Také připravuje povrch
základu pro aplikaci vrchní barvy. Více podrobností najdete v technickém listu PDS_PPG_D8080.

APLIKACE
Naneste vhodné množství čističe Deltron čistou utěrkou. Čistič setřete jinou čistou utěrkou,
vyhněte se rozmazání nečistot po povrchu, který bude lakován.
Nenechte čistič na povrchu připraveném pro lakování zaschnout.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která
použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho
použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za
konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí
nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymiňujeme si
právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém
listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
http:www.ppgrefinish.com

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí
může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí

DOVOZCE DO ČR: Spectrum Franěk s.r.o. Janovská 4 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11 Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz www.spectrum-franek.cz
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