Informace o výrobku
DELTRON

D843 Jemná strukturální přísada
D844 Hrubá strukturální přísada

POPIS PRODUKTU
Tyto přísady jsou určeny pro dosažení speciálních povrchových efektů u vrchních laků Deltron DG nebo
čirých laků Deltron.
D843 jemná strukturální přísada poskytuje jemný matný vzhled a D844 hrubá strukturální přísada
umožňuje dosažení výraznější struktury povrchu laku.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Viz technické listy příslušných produktů.
Povrch, který bude lakován důkladně odmastěte doporučeným čističem PPG; viz technický
list: PDS_PPG_Čističe.

PŘÍPRAVA PRODUKTU A APLIKACE
Viz technické listy příslušných produktů.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
•

Více informací o změkčovadlech D843 a D844 např. dosažitelný stupeň lesku atd. můžete
najít v technických listech příslušných produktů a v brožuře Lakování plastů.

•

D843 a D844 jsou také součástí některých receptur, v těchto případech naleznete
informace o speciálních míchacích poměrech v koloristických nástorojích.

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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