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Productinformatie
HARLEQUIN

Basecoat Colour
DH987 Cyan - Purple
DH988 Silver - Green
DH989 Green - Purple
DH990 Blue - Red

DH991 Magenta -Gold
DH993 Purple - Orange
DH994 Gold - Silver
DH995 Red - Gold

PRODUCTBESCHRIJVING
Harlequin Basecoat kleuren bevatten unieke meerlaagse schilvers waardoor de lak bij
verschillende invalshoeken van kleur verandert. Welke tint zichtbaar is, is afhankelijk van de
invalshoek en hoeveelheid licht.
De kleuren die hierboven aangegeven worden zijn zichtbaar bij een hoek tussen ongeveer 90° en
45o.
Deze kleuren zijn volledig geschikt voor PPG Global Refinish System productlijn en kunnen
gebruikt worden als G.R.S. Basecoats.

VOORBEREIDING EN ONDERGROND
De ondergrond goed ontvetten met een geschikt PPG reinigingsmiddel. Breng
Harlequin aan op goed voorbehandelde oppervlakken. Het gebruik van een 2K
primer wordt sterk aanbevolen. Hierna zorgvuldig schuren. Eindigen met P500
(droog) of P1000 (nat). De oppervlakte voor het aanbrengen van de kleur, grondig
reinigen.

Verwijder resten en laat goed drogen. Hierna opnieuw reinigen met een geschikt
PPG reinigingsmiddel. Zie PDS RLD63 DELTRON® Cleaners.
Gebruik een kleefdoek.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.
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MENGVERHOUDING
Let op: Dit product kan tijdens het transport uitzakken. Daarom zorgvuldig met de hand roeren
voordat de verdunner wordt toegevoegd!
Mengverhouding met BC kleuren.
Op hoeveelheid
BC Colour
1 deel
Thinner*
1 deel

APPLICATIE
Let op: Na verdunnen minimaal 2 minuten handmatig roeren.
Drielaagsmenging – Harlequin kleuren kunnen ‘versneden’ en als tussenlaag toegepast worden.

Door te mengen met D895 kan meer transparantie bereikt worden bij gebruik van
een grondlak zoals zwart, wit enz. gebruikt wordt. Voor het juiste effect kan D895 kan
in elke gewenste hoeveelheid gebruikt worden. (bijv. 100 delen D895 : 1 deel
Harlequin kleur)
D841 verharder moet zowel in de grondlak en tussenlaag toegevoegd worden.
Verhouding: 5% D841 t.o.v. de verdunde kleur.
De keuze van verdunner is afhankelijk van de applicatietemperatuur.

Potlife:

Standaard menging: Geen beperking. (voor gebruik goed
roeren)
Drie-laags menging: Met D841 is de potlife 1 uur.

Spuitpistoolinstelling

1.3 mm – 1.5 mm spuittip.
Zie voor de juiste instelling de handleiding van de fabrikant.

Aantal lagen

2 – 3 tot dekkracht is bereikt.
(Breng een controle laag nat-in-nat aan.)

Laagdikte

25 micron.
Bij een drie-laags verwerking zoveel als nodig is om de juiste
kleur te verkrijgen.

Uitdampen

5 – 10 minuten tussen de lagen.

Droogtijden bij 20°C

Voor het aanbrengen van blanke lak:
Minimaal 15 minuten.
Maximaal 24 uur.

Blanke lak

Elk PPG blanke laksysteem is geschikt.
Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.
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Global at a Glance

Harlequin BC

GRS Deltron Basecoat Harelquin Colours
Menging op volume
Met verdunner -

1:1

Met verharder en verdunner - 5% verharder toevoegen aan de lak.
Hierna 1 : 1 verdunnen

Potlife bij 20°C

Onbeperkt, verdunnen als gebruikelijk
1 uur als verharder is toegevoegd.

Keuze van verdunner

Tot 18°C
18 - 25°C
Boven 25°C

D808 – snelle verdunner
D807 - verdunner
D812 – langzame verdunner

In uitzonderlijke temperatuurs- en vochtomstandigheden (boven 35°C of
70% RH) D869 Very Slow thinner gebruiken.
Applicatieviscositeit

15 sec. DIN4 met NS verharders.

Spuitpistoolinstelling

1.3 - 1.5 mm spuittip.

Aantal lagen

2 - 3 volle lagen tot dekking is bereikt.
(Breng bij metalic en mica kleuren een controle laat
nat-in-nat aan.)

Droogtijden

15 minuten bij 20°C vóór applicatie van de
blanke lak.
Maximaal 24 uur voor applicatie van blanke lak

Overspuiten

GRS Deltron Basecoat kleuren kunnen
overgelakt worden met elke PPG 2K
blanke lak.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.
RLD153
Pag 3

BELANGRIJK
1. Gewone of exotische aflakken zijn uitgesloten van de Global Paint Performance Garantieregeling.
2. Zie voor verdere informatie PDS RLD02 - GRS Deltron Basecoat.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Deze producten zijn alleen geschikt 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 ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te
waarborgen. Voor gezondheid en veiligheidsinformatie, zie Material Safety Data
Sheet, beschikbaar op www.ppgrefinish.com

INFORMATIE?
infobenelux@ppg.com
The PPG logo, Envirobase, Deltron and Delfleet are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
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Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.
RLD153
Pag 4

