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Informação sobre o Produto
Deltron ADITIVOS
D818 Deltron Acelerador
D886 Deltron Prolongador da Vida da Mistura
D885 Deltron Acelerador Prolongador

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O D818 Acelerador é um aditivo que acelera a reacção da tinta com o seu catalisador. Adiciona-se
à mistura pronta a usar antes da sua aplicação.
O D886 Prolongador da Vida da Mistura é um aditivo que prolonga a vida da mistura dos
produtos 2k, permitindo que o produto pronto a usar mantenha a viscosidade de pintura por mais
tempo. O D886 não tem qualquer efeito na aplicação ou tempo de secagem
O D885 Acelerador Prolongador é uma combinação de acelerador e prolongador da vida da
mistura. Com o D885, a secagem dos acabamentos é mais rápida a vida da mistura mais
prolongada.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO
Ver Ficha Técnica individual.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
D818 Deltron Acelerador
Proporção da
Mistura:

D818 Acelerador pode ser adicionado ao produto pronto a usar
na proporção de:
(A) Produto pronto a usar
(B) D818

1l
12ml, 10g (ou 2 tampas)

D818 Acelerador pode ser utilizado para criar um diluente
acelerador acrescentando:
(A) Diluente Deltron *
(B) D818

5l
250 ml

* D808 ou D807
Este ‘diluente acelerado’ é identificado com a etiqueta laranja
fornecida com D818 e deve ser utilizado como D808 ou D807
consoante a proporção de mistura do produto
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Estes produtos destinam-se apenas a utilização profissional
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PREPARAÇÃO DO PRODUTO
D886 Deltron Prolongador da Vida da Mistura
D885 Deltron Acelerador Prolongador
Proporção da
mistura:

D886 Prolongador da Vida da Mistura e D885 Acelerador
Prolongador são fornecidos numa garrafa de plástico de 1l cheia
até 250 ml, devendo ser diluídos com diluente Deltron da
seguinte forma:
(A) D886/D885
(B) Diluente Deltron

250ml
Até 1l

- Abrir uma nova embalagem de D886.
- Juntar diluente Deltron (D808, D807, D812, D869) até o nível
ficar 3cm abaixo da borda.
- Fechar a embalagem e misturar o conteúdo agitando o frasco.
- Utilizar o ‘diluente especial’ obtido como diluente normal
consoante a proporção de mistura do produto.

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES
Não utilizar D818, D885 com primários ou aparelhos 2K Deltron.
Não utilizar D818, D885, D886 com Deltron BC.
Uma quantidade excessiva de Acelerador D818 pode reduzir o nível de brilho da
película de tinta seca.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO
Depois da aplicação, limpar cuidadosamente com diluente ou produto de limpeza.

SAÚDE E SEGURANÇA
Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional de veículos
automóveis, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados.
A informação constante desta Ficha Técnica baseia-se no conhecimento técnico e
científico actual, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas
necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para
informação sobre saúde e segurança, consultar a folha de dados de material de
segurança, também disponível em: http://www.ppg.com/PPG_MSDS .

Departamento de Apoio aoCliente
PPG Ibérica, Sales & Services S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Avda. La Ferrería s/n.
Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 611 000
Fax: 935 751 697
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