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Delfleet F3119
Delfleet UHS Mattító adalék
TERMÉK

LEÍRÁS

F3119

Delfleet UHS Mattító adalék

TERMÉK LEÍRÁS
Az F3119 Delfleet UHS Mattító adalék a Delfleet UHS fedőfesték fényességének csökkentésére lett kifejlesztve, különleges matt
bevonatot adva.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS
Felületek
Jó állapotú eredeti festés, zsírtalanítva, tisztítva és csiszolva P320-360 szárazon vagy P600 vizesen a fedőfesték
felhordása előtt.
Acél, alumínium, üvegszál erősítésű műanyaglemez és cink felületet alapozzunk megfelelő Delfleet alapozóval a
tapadás és felületvédelem érdekében
Ne használjuk a Delfleet UHS fedőfestéket a következő bevonatok fölé:
Termoplasztikus akril
Szintetikus bevonatok
Ha vizes bázisú alapozóra hordjuk fel , az alapozónak teljesen száradtnak kell lennie a fedőfestés előtt.
A festendő felületnek száraznak, tisztának, korróziómentesnek, olajos szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
Tisztítás
A felületet tisztítsuk a D845 Zsírtalanító és a D837 Szeszes lemosó kombinációjával (vagy D842 alacsony VOC
tartalmú lemosó).

KEVERÉSI ARÁNY
Hatás
Félfényes
Tojáshéj
Matt

F3112 UHS Fedőfesték

F3119 Mattító adalék

3 rész
3 rész
3 rész

2 rész
3 rész
3.5 rész

Ezután adjunk legfeljebb 50 ml F3915-t az aktivált festékhez.
Az F3119 hozzáadása után aktiváljuk és hígítjuk a fedőfesték keverési arányának megfelelően:
UHS Fedőfesték
Edző
Hígító

3 rész.
1 rész
0.5 rész

A fényesség csökkenés változik a különböző színek, felületek, felhordás/száradási körülmények és a
rétegvastagságoktól függően.
Ajánlott minta panelt fújni a használat előtt és beállítani az F3119 mennyiségét, ha szükséges.

ESZKÖZ TISZTÍTÁS
Használat után tisztítsunk meg minden eszközt tisztító folyadékkal vagy hígítóval.
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VOC INFORMÁCIÓ
Az EU határértéke ennek a terméknek (termék kategória: IIB.e.) felhasználásra kész formában maximum 840 g/l VOC. A VOC
tartalma ennek a terméknek felhasználásra kész formában maximum 840 g/liter. Függően a felhasználás módjától, az aktuális fújásra
kész termék VOC tartalma kevesebb lehet, mint az EU irányzatban meghatározott.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
Csak szakműhelyekben történő felhasználásra. Csak a termékismertetőben meghatározott célra használható. A termékismertetőben
szereplő információk a jelenlegi tudományos és technikai tudáson alapulnak és a felhasználó felelőssége megtenni minden
szükséges lépést annak érdekében, hogy biztosítsa a termék alkalmasságát a felhasználáshoz. Az Egészségvédelem és Biztonság
információkhoz lásd a Biztonságtechnikai Adatlapot, mely elérhető a www.ppgrefinish.com weboldalon is.
PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Tel:
+48 22 753 03 10
Fax:
+48 22 753 03 13

Auto Finish Kft.,
Mogyoródi út. 188,
1141 Budapest,
Hungary
Tel:
00-36-1-402-2200
Fax:
00-36-1-400-2163
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