Informace o výrobku
1K ZÁKLAD VE SPREJI
D8421
POPIS PRODUKTU
D8421 1K základ ve spreji je určen pro opravy probroušených míst na holý kov a malé bodové opravy.
Může být přímo přelakován se systémem vrchních laků GRS.

PODKLAD
Holá ocel
Galvanizovaná ocel
Originální laky
GRP (Skelná vlákna)
Polyesterové tmely
Staré laky v dobrém stavu
Pro nejlepší výsledky je důležitá dobrá příprava;
Poznámka: Nedoporučujeme používat na termoplastické laky nebo povrchy. Staré syntetické
laky musí být zcela vytvrdlé.
Při aplikaci 2K základu

Při aplikaci vrchního laku přímo

Ručně

P280-P320 (GRP P400)
(za sucha)

P800
(za mokra)

Strojně

P220-P280
(za sucha)

P360
(za sucha)

VÝBĚR ČISTIČE
Viz technický list: PDS_PPG_Čističe
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APLIKACE
Spreje nepotřebují míchání. Pouze protřepejte nádobku, dokud neuslyšíte míchací kuličky.
Poté ještě protřepávejte 2 minuty.

Míchání: Produkt je připraven k okamžitému použití.

Vzdálenost stříkání: 15-20 cm.
Naneste 2 jednotlivé vrstvy s maximální tloušťkou vrstvy cca 25 mikronů.
Nechte odvětrat 3-5 minut mezi vrstvami.
Při 20°C přelakovatelný po 10-15 minutách (podle tloušťky vrstvy).
D8421 obyčejně nevyžaduje matování a může být přímo přelakován vrchními laky GRS nebo
Envirobase.
Pokud je však potřeba další vrstva, lze D8421 přelakovat s 2K základem PPG.

POUŽITÍ
Pokud již není v plechovce žádný produkt, otočte plechovku dnem vzhůru a stiskněte trysku a vyprázdněte
hnací plyn. Prázdné plechovky vhazujte do speciálně označených kovových kontejnerů. S tímto odpadem
zacházejte jako s nebezpečným a likvidujte podle legislativy.

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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