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D8407
Pasta do matowania na bazie wody
PRODUKT

NAZWA

D8407

Pasta do matowania na bazie wody

OPIS PRODUKTU
D8407 to preparat matujący na bazie wody, który pozwala na szybkie i efektywne przygotowanie powierzchni przeznaczonej do
przelakierowania, szczególnie w przypadku napraw wymagających zastosowania procesu cieniowania. Preparat nie zawiera
silikonu i wosku, przez co jest całkowicie i łatwo zmywalny za pomocą wody.
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Przed przystąpieniem do właściwego procesu, należy upewnić się, że cała powierzchnia przeznaczona do
renowacji została dokładnie oczyszczona przy pomocy odpowiedniego zmywaczem wstępnego.
Aplikować D8407 bezpośrednio na szarą włókninę ścierną Scotchbrite™ Ultrafine Grey lub inny
równoważny materiał ścierny.
Użyć włókniny ściernej i pasty razem z wodą do zmatowania powierzchni przeznaczonej do renowacji.
Całość powierzchni powinna być jednolicie zmatowiona.
Zmyć pozostałości po procesie matowania przy użyciu czystej wody i wytrzeć dokładnie czystym
kawałkiem czyściwa.
Uwaga! Pozostałości pasty do matowania mogą spowodować kłopoty z przyczepnością kolejnego
produktu do powłoki.
Przed aplikacją lakieru nawierzchniowego należy dokładnie zmyć obszar przeznaczony do naprawy, przy
użyciu odpowiednio dobranego zmywacza wstępnego.
Dokładnie wytrzeć obszar przeznaczony do naprawy przy pomocy ściereczki pyłochłonnej.
Aplikować lakier nawierzchniowy zgodnie ze wskazówkami odpowiedniej karty technicznej. W przypadku
zastosowania rozcieńczalnika do cieniowania, należy zapoznać się ze wskazówkami karty technicznej
RLD199V.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
Niniejszy produkt nie został objęty Dyrektywą EU 2004/42/WE i w związku z tym nie został sklasyfikowany, jako produkt zawierający
Lotne Związki Organiczne. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku w procesie renowacji samochodów osobowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU.
PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.
Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych
informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o nie
bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne
i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów
oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych
warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem
użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.
Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych na stronie: www.ppgrefinish.com
PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie),
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice,
Polska
Telefon:
+48 22 753 30 10
Faks:
+48 22 753 30 13

Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użycia w procesie naprawy samochodów.
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