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Informação do produto
Primários 1K em AEROSSOL
D8416 (G1), D8424 Cinzento (G6) e D8426 Cinzento
escuro (G7)
Descrição do Produto
Os primários 1K em Aerossol foram concebidos e formulados para tratar as pequenas áreas de
metal que aparecem nos retoques parciais. Podem ser repintados diretamente com acabamentos
PPG Refinish.

SUBSTRATO
Substratos
Aço
Aço Galvanizado
Pintura Original
GRP (Fibra de vidro)
Betumes de Poliéster
Pinturas Antigas em bom estado *
*Nota: Não é recomendável a aplicação sobre acabamentos ou substratos TPA.
Os acabamentos sintéticos antigos devem estar completamente endurecidos.
Caso se aplique sob
um aparelho 2K
Lixagem manual com
papel, húmida e a seco

P280 – P320 (GRP P400)

Lixagem mecânica a seco

P220 – P280

Caso se aplique
directamente
sob o acabamento
P800

P360

Antes e após a operação de lixagem, deve desengordurar-se completamente o
substrato. Utilizar um produto apropriado indicado pela PPG. Para seleção e normas
de utilização, consultar a ficha técnica RLD63V Agente de
Limpeza Deltron.
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GUIA DE APLICAÇÃO
Agitar a embalagem para misturar corretamente o conteúdo (aprox. 2 minutos), até
se ouvirem as esferas de mistura.

Mistura – Pronta a usar

Distancia de pulverização - 15 - 20 cm.
Aplicar duas demãos simples para obter uma espessura mínima da película de
aproximadamente 25 μm.
Observar um tempo de secagem de 3 a 5 minutos entre demãos
A 20º C – É possível repintar decorridos 10 - 15 minutos (em função da espessura
da película).
Normalmente, os primários D8421, D8424 ou D8426 não exigem lixagem e devem
ser repintados diretamente com acabamentos GRS ou Envirobase HP.
No entanto, caso se pretenda uma espessura adicional da película, os D8416,
D8421, D8424 e D8426 podem ser repintados com qualquer aparelho 2K
compatível da PPG.

INFORMAÇÃO SOBRE COV
O limite máximo estipulado pela UE para este produto (categoria: IIB.e) pronto a usar é de
840g/litro de VOC. O teor deste produto pronto a usar é no máximo de 840g/litro.

SEGURIDAD E HIGIENE
Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional de veículos automóveis, não
estando indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante desta
Ficha Técnica baseia-se nos conhecimentos técnicos e científico atuais, 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
disponível em:
www.ppgrefinish.com
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