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Produktinformation
SPP2000 Paint Performance Enhancer
PRODUKTER
Paint Performance Enhancer

SPP2000

Delfleet UHS toplak-bindemidler
Delfleet UHS klarlak

F3113/4
F3460, F3913

__________________________________________________________
PRODUKTBESKRIVELSE
SPP2000 – Paint Performance Enhancer er et additiv til brug sammen med Delfleet UHS toplakker
og F3460 eller F3913 UHS klarlak. Den er beregnet til at sikre øget vandafvisning gennem variation i
overfladespænding.

VEJLEDNING FOR BLANDING AF PRODUKT
Toplakken (eller klarlakken) og hærderen skal blandes grundigt, før SPP2000 tilsættes. Tilsæt 10%
SPP2000 efter vægt i Delfleet UHS toplakker (F3113 eller F3114) eller tilsæt 6 % SPP2000 efter vægt,
i klarlakken (F3460 eller 3913) og bland grundigt for at få en helt ensartet blanding.
Tilsæt derefter fortynder for at få den korrekte påføringsviskositet som angivet i toplakdatabladet.
Alternativt kan SPP2000 tilsættes den færdigblandede og -fortyndede F3113, F3114, F3460 eller
F3913. Rør derefter grundigt for at få en helt ensartet blanding.
Toplakker eller klarlakker, der indeholder SPP2000, kan påføres på to måder.
Påføring i én sprøjtegang – med SPP2000 i blandingen.
Påføring af to lag – hvor SPP2000 kun er indeholdt i det andet lag.
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VEJLEDNING FOR PÅFØRING AF PRODUKT
Én sprøjtegang:
Bland toplakken/klarklakken grundigt med SPP2000, som anført ovenfor, for at få
den korrekte viskositet. Påfør derefter.
Påføring af to lag: Bland toplakken/klarlakken som normalt, uden SPP2000, og påfør det første lag.
Afluft i den korrekte tid mellem lagene.
Bland toplakken/klarlakken med SPP2000 som anført ovenfor, og påfør det andet lag.

VEJLEDNING FOR OVERLAKERING
Ved overlakering af en toplak eller klarlak, der indeholder SPP2000, skal toplakken slibes grundigt for
at fjerne mindst 10 µm før overlakering. Brug af en vådt-i-vådt primer anbefales derefter før påføring af
toplakken.

YDELSE OG BEGRÆNSNINGER
Påsætning af selvklæbende folie på en UHS toplak eller klarlak, der indeholder SPP2000
Bemærk, at det er vanskeligt at påsætte selvklæbende folie på denne type overflade. Konventionel
selvklæbende folie bør ikke påsættes lak, der indeholder SPP2000.
Den eneste selvklæbende folie, der anbefales til disse toplakker er 3M Scotch SC85*
Som minimum må selvklæbende folie først påsættes 3 dage efter påføring af toplakken.
Påføring af forseglingsmidler på en UHS toplak eller klarlak, der indeholder SPP2000
Det er vanskeligt at få forseglingsmidler til at klæbe fast til UHS toplakker, der indeholder SPP2000.
Anbefalede klæbemidler/forseglingsmidler:
Sikaflex, 221, 265, 515, 554-B, 254-B eller 553-2K.

SUNDHED OG SIKKERHED
Disse produkter er kun til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end de angivne.
Oplysningerne i dette datablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden, og det
er brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til den respektive opgave. Oplysninger om
sundhed og sikkerhed finder du i sikkerhedsdatabladet, der også findes på:
http://www.ppg.com/PPG_MSDS
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