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Informação sobre o Produto
AGENTE DE LIMPEZA PARA PLÁSTICOS
D8434 - Agente de limpeza para plásticos
D846 - DX103 Agente anti-estático para plásticos

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O sistema de pintura para plásticos da PPG inclui uma grande variedade de produtos que
permitem obter uma excelente repintura de substratos de plástico. A gama inclui desde agentes
de limpeza até produtos texturados e para repintura.
Tanto a preparação como a limpeza são essenciais para se conseguir um excelente
acabamento das peças fabricadas em plástico.
O sistema de preparação e limpeza foi concebido para se obter o melhor rendimento dos
primários e dos sistemas de acabamento.
D8434 – Agente de limpeza para plásticos é um detergente de limpeza para eliminar qualquer
tipo de contaminantes como uma etapa prévia do processo de preparação, a fim de assegurar a
perfeita adesão das demãos seguintes.
D846 – DX103 Agente anti-estático para plásticos é uma mistura de solventes alcoólicos
especialmente formulados para tratar superfícies de plástico sem as danificar e evitando a
formação de electricidade estática, o que assegura um acabamento isento de poeiras.
* Nota; Alguns tipos de PE são considerados não pintáveis e alguns primários não são
adequados para serem utilizados em substratos sensíveis a solventes como por exemplo
o Poliestireno (PS).

Estes produtos destinam-se apenas a utilização profissional.
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PARA UTILIZAR EM SUBSTRATOS DE PLÁSTICO NUS
PRIMEIRA ETAPA - D8434 Agente de limpeza de plásticos
PROPORÇÃO DA MISTURA
Proporção da mistura por volume

Plásticos

D8434
Agua

Plásticos sensíveis
aos
solventes

1 parte
1 parte

1 parte
2 partes

PREPARAÇÃO
Lixar com Scotch . Brite™ cinzento ultra fino, raspando ligeiramente a superfície.
Enxaguar com agua limpa e deixar secar
Se se notarem pingos de água, repetir o processo.

SEGUNDA ETAPA – D846 Agente anti-estático para plásticos
APLICAÇÃO
Aplicar em toda a parte do plástico a ser pintada.
Utilizar um pano sem fios para proceder à aplicação e outro para limpar o suporte.

Nota: Não aplicar o agente anti-estático D846 em plásticos sensíveis a solventes.

INFORMAÇÃO SOBRE COV
D8434 - Agente de limpeza para plásticos
D846 - DX193 Agente anti-estático para plásticos
O valor limite máximo na UE para este produto (categoria produto: IIB.a) pronto a usar é de
850g/litro de COV. O teor em COV deste produto pronto a usar é no máximo 850g/l.
Em função do modo de utilização, o teor em COV deste produto pronto a usar pode ser inferior
ao especificado pelo código da Directiva da UE.

Estos productos son exclusivamente para uso professional
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SEGURANÇA E HIGIENE
Estes produtos destinam-se apenas a pintura profissional de veículos automóveis e não devem
ser utilizados para outros fins distintos dos especificados. A informação desta Ficha baseia-se no
conhecimento técnico e científico actual, sendo o utilizador responsável por tomar todas as
medidas oportunas para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação
sobre Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Segurança também disponível em:
http://www.ppg.com/PPG_MSDS

Departamento de Apoio ao Cliente

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 03 25

Estos productos son exclusivamente para uso professional
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