Informace o výrobku
HARLEQUIN

Základní vrchní laky s multiflopem:
DH990 Modrá až červená
DH991 Fialová až zlatá
DH993 Purpurová až oranžová
DH994 Zlatá a stříbrná
DH987 Modrozelená až purpurová
DH988 Stříbrná až zelená
DH989 Zelená až purpurová

POPIS PRODUKTU
Základní vrchní lak Harlequin obsahuje unikátní vícevrstvé pigmentové vločky, které poskytují laku
schopnost měnit barvu při pohledu z různých úhlů.
Každá barva ukazuje širokou škálu odstínů podle úhlu pohledu a úhlu dopadajícího světla.
Označení standardních pigmentů (viz výše) odráží barvu viděnou při cca 90o a 45o.
Tyto barvy jsou zcela kompatibilní s produkty systému PPG Global Refinish System a lze je použít jako
základní lak GRS.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad

Příprava

2K základy PPG

P800-P1000 (za mokra) nebo šedý scotch brite s
matovacím gelem/ P400 - P500 (za sucha)

Originální 2K laky v dobrém stavu

P800-P1000 (za mokra) nebo šedý scotch brite s
matovacím gelem/ P400 - P500 (za sucha)

TPA laky

Izolujte (např. D834)

Povrch by měl mít jednotný vzhled a barvu (např. bez ploch základu atd.).
Před a po broušení musí být povrch důkladně vyčištěn vhodným čističem PPG. Viz technický
list: PDS_PPG_Čističe. Pro odstranění prachu použijte antistatickou utěrku.

PŘÍPRAVA PRODUKTU
Před použitím nádobku dobře protřepejte
Standardní poměr:

Mix barvy
Ředidlo*

1 díl
1 díl

Poměr pro 3-vrstvé barvy – barvy Harlequin při smíchání s pigmentem D941 lze použít jako
perleťový lak pro třívrstvé barvy. Zde je možné jako podkladovou barvu použít bílou nebo
černou. To vám umožní dosažení lepší transparentnosti barev Harlequin. D941 je možné
použít v jakémkoliv množství podle zamýšleného efektu.
V podkladovém laku i perleťovém laku s pigmenty Harlequin by mělo být použito
tužidlo D841 v poměru 10 % (dle objemu) na 100% namíchané barvy ke stříkání.
* Podle teploty vyberte vhodné ředidlo. Viz technický list PDS_PPG_Deltron BC.
Doba zpracovatelnosti:
Standardní poměr: neomezeno, před použitím nádobku dobře protřepejte.
Poměr pro 3-vrstvé barvy: s tužidlem D841 doba zpracovatelnosti nepřesahuje 1 hodinu.
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APLIKACE A ODVĚTRÁNÍ
Tryska:
Tlak:
Počet vrstev:

1,3-1,4 mm
Podle doporučení výrobce stříkací pistole
2-3 (musí být dosaženo kryvosti)

Tloušťka vrstvy:

~25 µm
Při použití jako třívrstvá barva aplikujte počet vrstev
vhodný pro zamýšlený efekt.

Odvětrání mezi vrstvami:
Odvětrání před aplikací čirého laku:

Matný vzhled
Matný vzhled, maximálně 24 hodin

Čirý lak:

Jakýkoliv čirý lak PPG GRS

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
•

Koloristické nástroje obsahují některé receptury Harlequin.
Jsou umístěny ve skupině PPG Essence a jejich kódy začínají s „HE” (Ex. HE98-9921
Evening Sky MIC 2-CT). Tyto receptury jsou mixy některých pigmentů Harlequin a
základních laků Deltron BC.

•

Barevné vzorky těchto receptur a vzorky čistých pigmentů jsou zobrazeny ve zvášní
složce.

•

Nejsilnějšího efektu lze dosáhnout pokud nanesete čistý pigment Harlequin jako
samostatnou barvu. Mix s pigmenty Deltron BC sníží sice cenu, ale také samotný efekt.

•

Výrobci automobilů také používají barvy Harlequin jako originální laky OEM.

ČIŠTĚNÍ STŘÍKACÍHO VYBAVENÍ
Po použití vyčistěte stříkací pistoli a další vybavení pomocí ředidla Deltron nebo vhodného čističe PPG.

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

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

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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