Informace o výrobku
Základy na plasty

D816 – základ Y042
D820 – univerzální přilnavostní základ
D8420 – univerzální přilnavostní základ
v aerosolu

POPIS PRODUKTU
Tyto speciální základy na plasty poskytují laku optimální přilnavost na široké řadě plastových povrchů
používaných OEM.
D816 je základ určený pro: ABS, AS, PC, PPF, PS, PU, PUR, RRIM.
D820 je transparentní základ na plasty dodávaný namíchaný ke stříkání. Lze jej nanášet na různé
plastové povrchy, které jsou používány na současných automobilech, s výjimkou: PE, PC, ABS, PU/PURIM, PP* & POM, HDPE, MODPE.
Tento produkt je také k dispozici jako aerosol (D8420).
Pro více informací nahlédněte do brožury Lakování plastů.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Pokud díl, který bude opravován, vypadá pórovitý nebo není hladký doporučujeme jej zahřát
15 minut při 60°C. Poté díl odmastěte čističem D846.
PODKLAD
Skelná vlákna
Ostatní plasty (nové díly)
Ostatní plasty (lehce poškozené díly)
Polyesterové tmely (A652)
Plnič pórů (A655)

BROUŠENÍ
P320 (za sucha)
Jemná brousící houba nebo scotch brite
P320 -P400 (za sucha)
P400 (za sucha)
P400 (za sucha)

Před a po každé brousící operaci musí být povrch důkladně vyčištěn čističem plastů Deltron
D846.
Také přímo před základováním můžete díl otřít s D846. Tím předejdete defektům laku
způsobeným statickou elektřinou (mráčkování, pruhy atd.).

PŘÍPRAVA PRODUKTU
Míchací poměr:
Produkty jsou dodávané namíchané k použití, míchaní není potřeba.
D8420 – aerosol nevyžaduje míchání. Pouze protřepejte nádobku dokud neuslyšíte míchací
kuličku. Poté ještě protřepávejte 2 minuty.
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APLIKACE, ODVĚTRÁNÍ A SCHNUTÍ
Tryska

D816-Y042

D820/ D8420

1,3-1,4 mm

1,3-1,4 mm/ aerosol

2

1-2

Počet vrstev
Tlak

Podle doporučení výrobce stříkací pistole

Odvětrání při 20°C:
- Mezi vrstvami

5 - 10 minut

-

10 minut

20-30 minut/ 20 minut

Tloušťka suché vrstvy

15 -25 µm

5 µm

Teoretická vydatnost ***

3,5 - 4 m²/l

6 m²/l

- Před aplikací barvy

*** Při 100% efektivitě stříkání a výše uvedené tloušťce vrstvy.

BROUŠENÍ A PŘELAKOVÁNÍ
Broušení:

Při dodržení doporučeného postupu není nutné.

Další produkt:

(také viz: brožura Lakování plastů)
barvy Deltron*,
barvy Envirobase*

* Nedodržení doporučeného odvětrání může mít za následek nedostatečnou přilnavost.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
•

Před použitím produktu nádobku dobře protřepejte.

•

Pokud potřebujte dosáhnout větší tloušťky vrstvy, je možné nanést plnič Prima D839 se
změkčovadlem nebo Prima UHS Greymatic se změkčovadlem. Více informací můžete
získat v technických listech těchto produktů.

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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