Informace o výrobku
DELTRON pomocné produkty
D818 akcelerátor
D885 prodloužení doby zpracovatelnosti a zkrácení doby schnutí
D886 prodloužení doby zpracovatelnosti

POPIS PRODUKTU
D818 je přísada zkracující čas reakce mezi namíchaným lakem a tužidlem. Přidává se před aplikací do
směsi ke stříkání. Měla by být použita při nižších teplotách nebo pro malé opravy.
D885 je přísada zajišťující kratší dobu schnutí a prodloužení doby zpracovatelnosti mixu. Barva bude na
opravované ploše schnout rychleji, ale viskozita umožní pracovat s ní po delší dobu.
D886 je přísada prodlužující dobu zpracovatelnosti namíchaných 2K mixů, při zachování jejich nominální
viskozity a umožňuje s nimi pracovat déle. D886 nemá vliv na chování laku při aplikaci nebo na jeho
dobu schnutí.

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

PŘÍPRAVA PRODUKTU
D818*
Míchací poměr:
D818 akcelerátor lze přidat do hotového mixu v tomto poměru:
(A) Směs ke stříkání
(B) D818

1 litr
12 ml nebo 10 g nebo 2 odměrky

*Další informace můžete najít v technických listech příslušných produktů.
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PŘÍPRAVA PRODUKTU
D885/D886
Míchací poměr:
D885, prodloužení doby zpracovatelnosti a zkrácení doby schnutí a D886, prodloužení doby
zpracovatelnosti jsou dodávány v 1 litrových plastových nádobách obsahujících 250 ml
produktu. Oba produkty se míchají v těchto nádobách s ředidlem Deltron v poměru:
(A) D885/D886
(B) Deltron ředidlo**
-

250 ml
do 1 litru

Otevřete novou nádobu D885/ D886
Přidejte ředidlo Deltron (D807, D808, D812 or D869). Množství směsi by mělo končit 3
cm pod značkou viditelnou v nádobce.
Nádobku pevně uzavřete a dobře protřepejte pro promíchání produktu.
Směs používejte jako normální ředidlo. Dodržujte míchací poměry vhodné pro dané
produkty.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
•

D818 a D885 NEPOUŽÍVEJTE se základy Deltron.

•

D818, D885 a D886 NEPOUŽÍVEJTE s laky Deltron BC nebo Envirobase.

•

D818 NEPOUŽÍVEJTE s čirým lakem D893.

•

Nadměrné množství D818 může způsobit ztrátu lesku.

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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