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Informação Produto
SPP2000 Potenciador Rendimento Pintura
PRODUTOS
Aditivo Potenciador Rendimento Pintura

SPP2000

Resina Delfleet UHS

F3113

Delfleet UHS Verniz

F3460

__________________________________________________________
DESCRIÇÃO PRODUTO
SPP2000 – Potenciador Rendimento Pintura é um aditivo para uso com os Acabamentos UHS de
Delfleet F3113. Foi desenvolvido para dar uma maior repelencia á agua, através da variação da
tensão superficial.

GUIA MISTURA PRODUTO
1) O acabamento e o catalisador devem estar totalmente misturados antes de acrescentar o
aditivo SPP2000. Acrescentar cerca de 10% em peso para Resina Delfleet UHS F3113 e 6%
para Verniz F3460 e misturar minuciosamente para assegurar uma mistura completamente
homogénea.
2) Depois acrescentar o diluente para obter a correcta viscosidade de aplicação tal como indica
a ficha técnica do acabamento Delfleet UHS F3113.
3) Alternativamente também se pode acrescentar o aditivo SPP2000 á mistura completa de
acabamento F3113, catalisador e diluente, mexendo minuciosamente para que a mistura
esteja completamente homogénea.
4) Todos os acabamentos que contenham o aditivo SPP2000 podem ser aplicados usando um
dos 2 seguintes métodos de aplicação:
-

1 demão de aplicação – usando SPP200 na mistura
2 demãos de aplicação - usando SPP200 únicamente na 2ª demão
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GUIA APLICAÇÃO PRODUTO
Aplicação 1 demão: Misturar o acabamento cuidadosamente como se indica anteriormente,
assegurando que a viscosidade é a correcta, e aplicar

Aplicação 2 demãos: Misturar o acabamento como normalmente, sem o aditivo SPP2000,
e aplicar a primeira demão. Permitir o tempo de evaporação entre demãos indicado na ficha
técnica do acabamento Delfleet UHS F3113. Misture o acabamento com SPP2000 como
indicado anteriormente e aplique a segunda demão.

GUIA REPINTADO
Quando repintar uma pintura que contenha SPP2000, é necessario lixar a pelicula de acabamento a
fundo, para eliminar ao menos 10 micras da pelicula de acabamento antes da repintura. Recomenda se o uso de uma imprimação húmida / húmida antes da repintura.

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES
APLICAÇÃL DE VINIL EM ACABAMENTOS QUE CONTÊM SPP2000
Tenha em conta que a aplicação de vinil é difícil neste tipo de superficies. Aplicação de vinil /
autocolantes convencionais não deve efectuar-se em cima dos revestimentos que contêm SPP2000.
Os únicos vinil/autocolantes recomendados sobre estos acabametos são: - 3M Scotch SC85*
Não aplicar vinil/autocolantes até 3 días depois da aplicação do acabamento.

APLICAÇÃO DE SELADORES EM ACABAMENTOS QUE CONTÊM SPP2000
Es difícil conseguir que os seladores adiram á peliculas finais que contêm SPP2000. As colas /
seladores recomendados são: Sikaflex, 221, 265, 515, 554-B, 254-B, o 553-2K.

SEGURANÇA E HIGIENE
Estos productos são para uso exclusivo de pintura profissional de veículos automóveis, e
não devem utilizar-se para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante
desta TDS baseia-se no conhecimento técnico e científico actual, e é da responsabilidade do
utilisador tomar todas precauções para se certificar que o produto se ajusta ao fim desejado.
Para informação sobre Segurança e Higiene consultar a Ficha de Segurança, também disponivel
em: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

Para mais informação,
contacte com: 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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