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D8423, T497
Soluţii de curăţare a echipamentului
Produs
D8423
T497

Descriere
Deltron™ - Soluţie pentru curăţarea pistoale de vopsit
Envirobase™ - Soluţie pentru curăţarea pistoale de vopsit

DESCRIEREA PRODUSULUI
Substanţele PPG de curăţare a echipamentului sunt concepute pentru a facilita curăţarea echipamentului
folosit în procesul de mixare şi aplicare a produselor PPG pe bază de solvent (D8243) şi pe bază de apă
(T497).
Substanţele de curăţare a echipamentului îndepărtează rapid urmele de vopseaua şi murdăria de pe
suprafeţele exterioare ale pistolului de vopsit.

MOD DE UTILIZARE
Se curăţă cu atenţie pistolul de vopsit cu soluţie de curăţare şi se şterge cu o cârpă curată. Se recomandă
curăţarea echipamentul imediat după utilizare, pentru a se evita uscarea vopselei şi formarea de depuneri
care se pot dovedi dificil de îndepărtat şi care ar putea compromite funcţionarea eficientă a pistolului sau
a celorlalte echipamente contaminate.

ARUNCAREA REZIDUURILOR
Soluţiile de curăţare şi reziduurile rezultate trebuie înlăturate corect şi în conformitate cu reglementările
autorităţilor locale. Sub nici o formă reziduurile pe bază de apă nu trebuie deversate în sistemul public de
canalizare fără autorizarea scrisă prealabilă din partea autorităţilor locale.

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional in retuş auto
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PPG D8423, T497 Substanţe de curăţare a echipamentului
INFORMAŢII DESPRE COV (CONŢINUT ORGANIC VOLATIL)
Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs (categoria produsului: IIB.a) în forma gata de utilizare
este de maximum 850g/ litru de COV. Conţinutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este
de maximum 850g/litru. În funcţie de modul de utilizare ales, conţinutul real de COV al acestui produs
poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢA UTILIZĂRII
Aceste produse sunt doar pentru uz profesional şi nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate
Informaţiile conţinute de către prezenta fişă tehnică [TDS] se bazează pe cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice de
actualitate, şi este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie
utilizat in scopul pentru care a fost creat. Pentru informaţii legate de sănătate şi siguranţa utilizării
produsului vă rugăm să consultaţi fişa de siguranţă a utilizării materialului, disponibilă şi pe situl:
http://corporateportal.ppg.com/Refinish/Europe/
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