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Produktinformation
ADDITIVER
D818 Deltron accelerator
D886 Deltron Potlife-forlænger
D885 Deltron Enhancer

PRODUKTBESKRIVELSE
D818 accelerator er et additiv, der fremskynder lakkomponentens reaktion med sin hærder. Den
tilsættes det blandede sprøjteklare produkt før påføring.
D886 potlife-forlænger er et additiv, der forlænger blandede 2K produkters potlife, så brugsklare
produkter kan bevare en sprøjtbar viskositet i længere tid. D886 har ingen effekt på sprøjtepåføring
eller tørretid.
D885 enhancer er en kombination af en accelerator og en potlife-forlænger. Med D885 vil toplakker
hærde hurtigere og give en længere potlife.

KLARGØRING AF UNDERLAG
Se de enkelte tekniske datablade.

VEJLEDNING
D818 Deltron accelerator
Blandingsforhold:

D818 accelerator kan tilsættes det sprøjteklare produkt i
forholdet:
(A) Brugsklart produkt
(B) D818

1l
12 ml, 10 g (eller 2
hættefulde)

D818 accelerator kan bruges som accelereret fortynder ved at
tilsætte:
(A) Deltron fortynder *
(B) D818

5l
250 ml

* D808 eller D807
Denne “accelererede fortynder” kendes på den orange etiket, der
leveres sammen med D818, og bruges på samme måde som
D808 eller D807 afhængig af produktets blandingsforhold.
Disse produkter er kun beregnet til professionel brug
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PRODUKTKLARGØRING
D886 Deltron potlife-forlænger
D885 Deltron enhancer
Blandingsforhold:

D886 potlife-forlænger eller D885 enhancer leveres i 1 l
plastflaske fyldt med 250 ml af produktet, der skal fortyndes med
Deltron fortynder:
(A) D886/D885
(B) Deltron fortynder

250ml
Op til 1 l

- Åbn en ny beholder med D886.
- Tilsæt Deltron fortynder (D808, D807, D812, D869), indtil
væsken står 3 cm under kanten.
- Luk beholderen igen og bland indholdet ved at ryste
beholderen.
- Brug denne “specialfortynder” som en normal fortynder i
henhold til produktets blandingsforhold.

YDELSE OG BEGRÆNSNINGER
Brug ikke D818, D885 i Deltron 2K primere.
Brug ikke D818, D885, D886 i Deltron BC.
Store mængder D818 accelerator kan reducere glansen på tørrede lakoverflader.

RENGØRING AF UDSTYR
Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensemiddel eller fortynder.

SUNDHED OG SIKKERHED
Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end
angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske
viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet
egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i
sikkerhedsdatabladet samt på http://www.ppg.com/PPG_MSDS
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