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Informação sobre o Produto
DELFLEET F385
PRODUTO
Agente Matificante Delfleet para Esmalte 1K

F385

Delfleet QD ou outro Esmalte 1K Delfleet

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Agente Matificante Delfleet para Esmalte 1K F385 foi especificamente concebido para reduzir o
brilho de todos os esmaltes de 1 componente como o Delfleet QD.
É fácil obter o acabamento mate normal.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO
SEMI-MATE (30% DE BRILHO)
Taxa de mistura:
Delfleet QD*
F385
Diluente F372

4 vols
1 vol
1 vol

* Podem ser utilizados outros esmaltes 1K Delfleet nas
mesmas proporções, a fim de obter um acabamento com 30%
de brilho.
Reduzindo progressivamente a quantidade de F385,
aumenta-se o nível de brilho.
Agitação:

A mistura de tinta deve ser mexida ou agitada imediatamente
após a preparação.
Para volumes superiores a 3 litros, não basta mexer, sendo
necessário usar um agitador mecânico.

Viscosidade da
aplicação a 20°C:

16 - 18 segs DIN4

Graduação da pistola:

1,4 - 1,6 mm
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Pressão da aplicação:

3,5 - 4,5 bar

Número de demãos:

2 - 3 demãos

Tempo de secagem a
20ºC:

10 - 15 minutos
Entre demãos

Tempo de secagem:

Consultar a respectiva Ficha Técnica do Esmalte

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES
O Delfleet Agente Matificante para Esmalte 1K F385 pode ser igualmente usado com o Verniz 2K
F390.
Proporção de mistura: 1 vol de Verniz + 1 vol F385 + 0,5 vol de Endurecedor F361 + 0,5 vol de
Diluente F372
A aplicação com o Verniz 2K exige maior destreza profissional, sendo aconselhável efectuar um teste
de pré-aplicação.
A resistência dos esmaltes fica reduzida com a aplicação de agentes matificantes.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO
Após a utilização, limpar cuidadosamente todo o equipamento com solvente 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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