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PRODUCTOVERZICHT
DELFLEET ONE® High Performance Topcoat
Product

Beschrijving

F8370

UHS Thinner – Fade Out

PRODUCTBESCHRIJVING
UHS Thinner – Fade Out biedt - mits de juiste spuitapparatuur wordt gebruikt - met DELFLEET
ONE® High Performance Topcoat een gemakkelijke uitspuitproces voor elk type schadeherstel.
F8370 UHS Thinner – Fade Out is geschikt voor 2 typen applicatie: voor trailerbouwers en
schadeherstellers schadeherstel door de fabikant en Refinish schadeherstel.
Het is ontwikkeld voor een gemakkelijke applicatie en goede benatting,met behoud van de
hoogglans en met een kwalitatief resultaat in het uitspuitproces.
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ALGEMENE WERKWIJZE
Voorbereiding:
1. De te herstellen panelen grondig reinigen.
2. Schuur met maximaal P800 nat en droog of machinaal droog met P400 om alle fouten zoals
ingesloten vuiltjes, zakkers, sinaasappelhuid of schraal spuitwerk te verwijderen.
3. Op grote doorgeschuurde plekjes een etsprimer aanbrengen, gevolgd door een geschikte
nat-in-nat primer. Met F491x nat-in-nat primer hoeven kleine doorgeschuurde plekjes niet
voorzien te worden van een etsprimer.
De primer moet volledig droog zijn. Hanteer de juiste droogtijd.
4. Schuren met een 3mm DA schuurmachine met een 1000 Trizact™ schijf.
Maak de Trizact schijf nat met schoon water uit een fles of spuitbus.
Schuur het hele paneel tot een semi-mat resultaat is bereikt.
Als de Direct Gloss Topcoat is uitgespoten, eindigen met een natte Trizact 3000 schijf.
5. Reinig het gebied grondig met een geschikte voorreiniger. Na het aanbrengen meteen weer
afvegen om restanten te verwijderen. Voor het spuiten het oppervlak afblazen en afnemen
met een kleefdoek.
WERKWIJZE VOOR TRAILERBOUWERS
Over Delfleet one Premium UHS Topcoat, met dezelfde gebruiksklare kleur als het originele
paneel.
1. Activeer op volume
Delfleet One Premium UHS Topcoat
F8255 UHS Hardener – Medium
F8367 UHS Thinner – Extra Fast
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2. Na gebruikelijke applicatie het spuitpistool licht wegdraaien naar het uitspuitgebied, zodat
een uitspuitrand van topcoat ontstaat.
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3. Spuit F8370 UHS Thinner – Fade Out over de rand van de topcoat. Breng lichte lagen aan
om de uitspuitrand te versmelten. Spuit GEEN dikke lagen.
4. Laat de laklaag volledigdoordrogen.
5. Polijst de uitspuitplek met een polijstpasta (SPP1001). Polijst niet door de aangebrachte
laklaag heen en eindig met een laatste keer polijsten.
WERKWIJZE VOOR SCHADEHERSTEL
Over elke OE of Refinish topcoat. Kies de juiste kleur voor de Delfleet One Premium UHS
Topcoat.
1. In twee aparte mengbekers, mengen op hoeveelheid:
Gekleurde topcoat
Delfleet One Premium UHS Topcoat
F8255 UHS Hardener – Medium
F8367 UHS Thinner – Extra Fast
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Transparante topcoat:
Delfleet One Premium UHS Binder
F8255 UHS Hardener – Medium
F8367 UHS Thinner – Fast

2
1
1

2. Na gebruikelijke applicatie het spuitpistool licht wegdraaien naar het uitspuitgebied, zodat
een uitspuitrand van de topcoat ontstaat.
3. Mengen op hoeveelheid
Geactiveerde gekleurde topcoat:
Geactiveerde transparante topcoat:
Handmatig roeren
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4. Breng het mengsel aan over de kleurrand
Na gebruikelijke applicatie het spuitpistool licht wegdraaien van het paneel zodat er een
semi-transparante uitspuitrand ontstaat. Spuit geen blanke lak buiten het voorbehandelde
uitspuitgebied.
5. Spuit F8370 UHS Thinner – Fade Out over de topcoat-rand. Breng zeer lichte lagen om de
overspray-rand te versmelten. Spuit GEEN dikke lagen.
6. Laat de laklaag volledig doordrogen.
7. Polijst het uitspuitgebeid met een polijstpasta (SPP1001). Polijst niet door de versmelting
heen en eindig met een laatste keer polijsten.

KLEURMENGEN
Alle toners moeten na opening goed handmatig geroerd worden. Vóór gebruik gedurende 10
minuten roeren op de mengmachine. Hierna moeten de tinters twee keer per dag gedurende 10
minuten op de mengmachine geroerd worden.
KLEURCONTROLE
Zoals bij alle Refinish laksystemen moet de kleur vóór het spuiten van het voertuig, met de
originele kleur gecontroleerd worden.

ALGEMENE INFORMATIE
AANBRENGEN VAN STICKERS
Het is raadzaam om Delfleet One UHS High Performance Topcoat gedurende een week volledig
te laten uitharden vóórdat de stickers worden aangebracht.
VERBRUIK
Afhankelijk van de laagdikte, ongeveer 12 tot 14m2 (zorgvuldig berekenen) per liter gebruiksklaar
product voor een laagdikte van 50 micron.
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OVERIGE INFORMATIE
Laat de aflak goed uitharden voordat het voertuig gewassen wordt. Dit kan een aantal weken
duren als het voertuig aan de lucht is gedroogd en/of de laklaag erg dik is.

VOS INFORMATIE
De door de EU toegestane hoeveelheid VOS voor dit gebruiksklare product (product categorie:
IIB.d) is max. 420g/liter. Het VOS-gehalte van dit gebruiksklare product is max. 420g/liter.
Afhankelijk van de gekozen verwerkingsmethode, kan het daadwerkelijke VOS-gehalte van dit
product lager zijn dan gespecificeerd door de EU Directive code.
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet
geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd
op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde correct gebruik
van het product voor het gestelde doel te waarborgen
Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet,
beschikbaar op www.nexaautocolor.com
www.ppgrefinish.com
Voor meer informatie:
infobenelux@ppg.com
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