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Informação sobre o Produto
AGENTES DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DELTRON
D837
D845
D846
D8401

- DX330 Desengordurante
- DX310 Desengordurante de Alto Poder
- DX193 Desengordurante para Plásticos
- Agente de limpeza aquoso baixo COV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
D837 – DX330 Desengordurante, é um desengordurante médio de base solvente para eliminar
contaminações ligeiras em pequenas áreas de metal durante o processo de preparação.
D845 – DX310 Desengordurante com Alto Poder de Limpeza, é um desengordurante forte de
base solvente, especificamente concebido para eliminar sujidade, gordura e outros contaminantes do
metal e como parte do processo de preparação.
D846 – DX103 Desengordurante para plásticos, é um solvente alcoólico, especialmente concebido
e formulado para desengordurar plásticos sem os danificar. Aplica-se sobre o plástico e deixa-se
evaporar. O D846 tem propriedades anti estáticas.
D8401 – Agente de limpeza aquoso com baixo teor em COV, é um agente de limpeza aquoso
para utilizar no processo de reparação.

APLICAÇÃO
Aplicar uma quantidade abundante do agente de limpeza Deltron e secar com um pano.
Aplicar nas superfícies a limpar, antes e depois da lixagem.
Limpar as superfícies apenas num sentido, para evitar espalhar os agentes contaminantes.
Depois de utilizar o desengordurante, secar com um pano seco e limpo. Não deixar evaporar o
produto na superfície que foi limpa.

Estes produtos destinam-se apenas a utilização profissional.
RLD63V

INFORMAÇÃO SOBRE COV
D8401 - Agente de limpeza aquoso com baixo teor em COV
O valor limite máximo na UE para este produto (categoria do produto: IIB.a) pronto a usar é de
200g/litro de COV. O teor em COV deste produto pronto a usar é no máximo 200g/l.
D837 - DX330 Desengordurante
D845 - DX310 Desengordurante com Alto Poder de Limpeza
D846 - DX193 Desengordurante para plásticos
O valor limite máximo na UE para este produto (categoria do 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.

SEGURANÇA E HIGIENE
Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional de automóveis, não estando
indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante da Ficha Técnica
baseia-se nos conhecimentos técnicos e científico actuais, sendo o utilizador responsável por tomar
todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para
informação sobre Segurança e Higiene, consultar a Ficha de Segurança, também disponível em
http://ppgrefinish.com.

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

Este produto destina-se apenas a utilização profissional
RLD63V

