Termékismertető
CERAMICLEAR

TM

D8105
HS Színtelen lakk
Csökkentett oldószer tartalmú
VOC 420g/l

TERMÉKLEÍRÁS
A PPG CeramiClearTM Deltron D8105 egy HS színtelen lakk, amely kitűnően ellenáll a sérüléseknek és
karcolásoknak. A D8105-ös megfelel a környezetvédelmi előírásoknak (VOC complaint).
A PPG CeramiClearTM Deltron D8105-ös rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik. Megvédi a felületet a
karcoktól, amit az automata mosók okozhatnak, jobban mint a hagyományos lakkok, ezáltal sokkal
hosszabban biztosítja a gépkocsi fényét.
A PPG CeramiClearTM Deltron D8105 megfelel a környezetvédelmi előírásoknak a Deltron BC és az
Envirobase rendszerekkel együtt.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS
Amikor egy olyan felület sérül, ami eredetileg CeramiClear™ technológiával készült akkor a
felületet gondosan meg kell csiszolni. Ellenkező esetben a felületes csiszolás később
tapadási gondokat eredményezhet.
Csiszoljuk a gyári bevonatot kezdve P320-P500 csiszolópapírral; a szélekhez használjunk
Scotch brite-ot (szürke).

TISZTÍTÓ KIVÁLASZTÁSA
Lásd termékismertetőt: PDS_PPG_Zsírtalantók.

FELÜLETEK
A bázisfestékeknél amikor a D8105-öt használjuk a következő kilevegőztetési idő ajánlott:
•

Deltron BC – teljes mattulásig, plusz 10 perc

•

Envirobase – teljes mattulásig, plusz 15 perc (a Venturi fúvókák használata ajánlott; lásd
– termékismertetőt: PDS_PPG_Envirobase).
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TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉS
Keverési arány

D8105 2 rész
D8215 1 rész

Viszkozitás
DIN4 20ºC-on

16-18 perc

Fazékidő 20°C-on

1 óra (használható a D866 – 30 g/ 1L felhasználásra kész
lakkhoz; a fazékidő 2 órával megnő, de a teljes száradás nem
változik)

FELHORDÁS, KILEVEGŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS
Fúvóka
Nyomás

1,3-1,6 mm
A pisztolygyártó cég ajánlása alapján

Rétegszám

1 vékony, 1 teljes

Kilevegőztetési idő:
- Rétegek között

10 perc

- Beégetés előtt

5-10 perc

Teljes száradás 60ºC-on

30-40 perc

SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK
•
•

A PPG CeramiClearTM Deltron D8105-ös egy speciális karcálló lakk ezért a szemét
kiszedése és polírozhatósága egy külön folyamatot igényel.
A polírozhatósági idő nagyon rövid. A legjobb polírozni a beégetés után 1 óra elteltével.
Minél hosszabb a beégetéstől számított eltel idő annál nehezebb a lakk polírozhatósága.
Ajánlott konzultálni a polírozóanyag beszállítóval.

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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