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Informação sobre o Produto
DELFLEET F3119
PRODUTO
Delfleet Agente de Matificação UHS

F3119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Agente de Matificação UHS Delfleet F3119 foi concebido para reduzir o brilho do Delfleet UHS,
proporcionado acabamentos excepcionalmente mates.

SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS
Preparar o substrato da seguinte maneira:
Os acabamentos originais e de alta qualidade têm de ser
desengordurados, limpos e lixados a seco com P320-P360
(P600 húmido) antes da aplicação do esmalte.
É necessário aplicar uma demão de primário Delfleet
adequado sobre aço, alumínio, plástico reforçado com fibra
de vidro e aço galvanizado de modo a garantir uma correcta
aderência intercamadas e protecção do substrato.
Não utilizar F3113 sobre -:
Acabamentos Termoplásticos Acrílicos
Acabamentos Sintéticos
Ao utilizar sobre primários aquosos, certificar-se de que os
mesmos estão completamente curados antes de aplicar o
esmalte.
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LIMPEZA

O substrato a pintar deverá estar
seco, limpo, sem corrosão e sem
agentes desmoldantes.
Desengordurar convenientemente
antes de pintar com um Agente de
Limpeza D845 & Secante Alcoólico
D837 (ou Agente de Limpeza D842
com baixo teor em COV)

GUIA DE APLICAÇÃO
O Brilho do Delfleet UHS pode ser reduzido adicionando Agente Matificante UHS F3119 segundo as
seguintes taxas:

Acabamento

Semibrilho
Casca de Ovo
Mate

Subcapa Esmalte
UHS F3113

Agente Matificante
UHS F3119

Endurecedor

Diluente

3.5
6.5
3

3
6.5
3,5

1
2
1

0.5
1
0.5

A redução dos níveis de brilho varia consoante os pigmentos, os substratos, as condições de
aplicação/secagem e a espessura da película.
Antes de usar, é aconselhável aplicar num painel de teste e ajustar o nível de F3119, se necessário.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO
Após a utilização, limpar cuidadosamente todo o equipamento com solvente de limpeza ou diluente.

O limite da UE para este produto (categoria do produto:IIB.c) pronto a usar é de 840g/l de COV.
O valor limite de COV para este produto pronto a usar é de 840 g/l. Dependendo do modo de utilização
escolhido, o teor em COV real deste produto pronto a usar pode ser inferior ao especificado na Directiva da UE.

SAÚDE E SEGURANÇA
Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional, não estando indicados para outros
fins diferentes dos especificados. A informação constante da Ficha Técnica baseia-se nos
conhecimentos técnicos e científicos actuais, 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 Ficha de Segurança, também disponível em:
http://www.ppg.com/PPG_MSDS

Para mais informação, contactar:
PPG
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19.2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 07 98
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