Termékismertető
Deltron Zsírtalanítók
D845 – DX310 Erős hatású zsírtalanító
D837 – DX330 Szeszes lemosó
D846 – DX103 Műanyagtisztító
D8401 –Alacsony oldószertartalmú vízbázisú tisztító
D8403 – UV lemosó

TERMÉKLEÍRÁS
D845 (DX310) – Erős hatású zsírtalanító mely agresszív oldószereket tartalmaz. Célja az, hogy
eltávolítsa az erős szennyeződéseket. Ezt használjuk mielőtt a többi munkához hozzákezdünk. Ez
eltávolítja az olyan szennyeződéseket, amely se nem vízzel se nem gyenge oldószerekkel el nem
távolítható.(wax, polír anyag maradék, kátrány, aszfalt, szilikon stb...).
D837 (DX330) – Szeszes lemosó alkalmazása az egész javítás folyamán, minden egyes csiszolási
munka előtt és után. Kombinálva a Scotch brite-al szintén használható felületek csiszolására (Pl.
elektroforetikus bevonatok). Ne csiszolja a szintetikus bevonatokat ezzel a lemosóval.
D846 (DX103) – Műanyag tisztító alkalmazása a zsír eltávolítására és az elektrosztatikus feltöltődés
elkerülésére.
D8401 –Alacsony oldószer tartalmú víz-bázisú lemosó alkalmazása az Envirobase vizesbázisú
festékekhez.
D8403 –Speciális tisztító folt javítás során a D8080-al UV alapozó használatakor. Ennek az a célja,
hogy eltávolítson minden túlszórást, az utolsó réteg D8080 után. És egyúttal előkészíti a felületet a
fedőfesték felhordására. Még több információt kaphat a PDS _PPG _D8080 -as termékismertetőben.

FELHORDÁS
Hordjunk fel elegendő mennyiségű Deltron zsírtalanítót tiszta ruha segítségével. Töröljük le
a zsírtalanítót egy másik tiszta ruhával, hogy elkerüljük a szennyeződéseket a felületen a
fényezés előtt.
Ne hagyjuk a zsírtalanítót a fényezendő felületen megszáradni.

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

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

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.

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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