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Informação sobre o Produto
DELFLEET F3140
PRODUTO
Delfleet Aglutinante de Base

F3140

Delfleet Diluente Lento

F371

Delfleet Diluente Médio

F372

Delfleet Diluente Rápido

F373

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Delfleet F3140 é um revestimento de base de secagem rápida que permite a aplicação de ornamentações
multicolores complexas num curto espaço de tempo.
Quando utilizado em conjunto com um verniz Defleet proporciona um sistema muito competiitivo, concebido
especialmente para o Mercado de Veículos Comerciais.

SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS
Preparar o substrato da seguinte maneira:
O produto pode ser usado sobre:-:
Primários Aquosos Delfleet
Primários Epóxicos Delfleet
Primários 2K Delfleet
Consultar a respectiva ficha técnica sobre a preparação
de primários
Superfícies com tinta antiga em bom estado–: P360,
lixar a seco
Superfícies pintadas de fresco, em bom estado–:
Scotchbrite Fino/Ultrafino
Não utilizar F3112 sobre-:
Acabamentos Termoplásticos Acrílicos
Acabamentos Sintéticos
Acabamentos Nitrocelulósicos

LIMPEZA

O substrato a pintar deverá
estar seco, limpo, sem
corrosão e sem agentes
desmoldantes.
Desengordurar
convenientemente antes de
pintar com uma mistura de
Desengordurante D845 &
Secante Alcoólico D837 (ou
Desengordurante D842 com
COV baixo)
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PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO
HVLP / Pressão
Em volume
F3140
F37*
Diluente Standard-: F373

Duração da mistura a 20°C -: Ilimitada

1
1
Diluente para grandes áreas -:

F372
Viscosidade:

HVLP

PRESSÃO

14 - 17 segs DIN 4 a 20ºC

14 - 17 segs DIN 4 a 20ºC
0,85,-1,1 mm

Graduação da pistola:

1,4-1,8 mm

2 Bar

2 Bar

Fluido 280-320 cc/min

2

2

10 minutos
40 minutos

10 minutos
40 minutos

Tempo de repintura

HVLP

PRESSÃO

mínimo

.20 minutos

20 minutos

Tempo de repintura

48 Horas

48 Horas

Número de demãos:

Tempo de secagem a
20ºC:
Entre demãos
Antes do isolamento
Tempo
secagem:

de

a 20°C :

máximo

Espessura da
película seca:

Mínima

15µm

Máxima
Cobertura teórica:

25µm
4-7m2/l

15µm
25µm
4-7m2/l

Cobertura teórica considerando uma eficácia de transferência de 100% do espessamento da película indicado.
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RENDIMENTO E LIMITAÇÕES
Não exceder o espessamento máximo da película recomendado.
A maioria dos revestimentos de base têm grande opacidade mas o poder de cobertura de alguns pode ser
aumentado utilizando um primário Delfleet com o pigmento adequado.
É recomendável que o revestimento de base seja envernizado com Delfleet F3460 ou Delfleet F390.
Se deixar de um dia para o outro, a superfície deve ser desengordurada antes do envernizamento.

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

Este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ao abrigo do DL 242/2001

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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