Termékismertető
1K AEROSOL ALAPOZÓ
D8421
TERMÉKLEÍRÁS
A D8421 1K Aerosol Alapozó a fémig kicsiszolt és a kis foltjavítási felületek alapozására lett kifejlesztve.
Közvetlenül átfesthető a PPG “Global Refinish” rendszerekkel.

FELÜLETEK
Csupasz fém
Galvanizált acél
Eredeti bevonatok
GRP (Üvegszálas műanyagok)
Poliészter kittek
Régi, jó állapotú bevonatok
Megfelelő előkészítés szükséges a jó eredmény eléréséhez;
Megjegyzés: Nem ajánlott a TPA bevonatokra és felületekre. Régi szintetikus bevonatoknál a
teljes kiszáradás és átkeményedés szükséges.
Ha 2K alapozót használunk

Ha közvetlenül színt fújunk

Kézi

P280-P320 (GRP P400)
(száraz)

P800
(vizes)

Gépi

P220-P280
(száraz)

P360
(szaráz)

ZSÍRTALANÍTÁS
Lásd a termékismertetőt: PDS_PPG_Zsírtalanítók.
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FELHORDÁSI UTASÍTÁS
Az Aerosol nem igényel keverést. Azonban felhasználás előtt szükséges felrázni, legalább 2
percig folyamatosan.

Keverési arány: A termék felhasználásra kész.

Szórási távolság: 15-20 cm.
2 normál réteget hordjunk fel, hogy kb. elérjük a minimum 25 micron rétegvastagságot.
Rétegek között várjunk kb. 3-5 percet.
20°C - on – 10 -15 perc elteltével átfesthető (rétegvastagságtól függően).
Normális esetben a D8421 – es nem igényel csiszolást és közvetlenül átfesthető a Deltron
GRS vagy Envirobase fedőfestékekkel.
Azonban, ha további rétegvastagság szükséges, akkor a D8421-es átfesthető bármelyik PPG
2K töltőalapozóval.

FELHASZNÁLÁS
Amikor az aerosol doboz kiürült, akkor fordítsuk fejjel lefelé a dobozt és engedjük ki a hajtógázt teljesen. A
kiürült doboz a speciálisan jelzett fémgyűjtő konténerbe. Az ilyen jellegű hulladékot a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően kell kezelni és megsemmisíteni.

BIZTONSÁGTECHNIKA
Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztoságtechnikai előírásokat, és használja a
személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.
Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a
termékeket elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak
a felhasználó felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget
vállalni bármilyen rossz eredmény vagy veszteség esetén.
A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk
a folyamatos termékfejlesztés következtében.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland
Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
http:www.ppgrefinish.com

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például:
rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.
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