Informácie o výrobku
DELTRON D8730

Prístrekové riedidlo v spreji

POPIS VÝROBKU
Prístrekové riedidlo GRS Deltron D8730 umožňuje jednoduchý prístrek farieb Deltron Progress UHS DG
a čírych lakov HS so zníženým podielom VOC. Je vyvinutý pre jednoduchú aplikáciu a umožňuje
dokonale zamaskovať prechod prístreku tvoriac lak s vysokým leskom vynikajúcej kvality. Je dodávaný
v spreji pre jednoduché použitie.
Podrobnosti týkajúce sa použitia s konkrétnymi výrobkami PPG uvádzajú príslušné technické listy.
Tento technický list pojednáva len o samotnom procese prístreku.
Maximálny podiel VOC pre výrobky z tejto kategórie (IIB.e) v stave pripravenom na použitie sa rovná
840 g/ liter. Podiel VOC v tomto výrobku v stave pripravenom pre aplikáciu nepresahuje 840 g/l. V
závislosti na spôsobe aplikácie môže byť táto hodnota omnoho nižšia.

PRÍPRAVA PODKLADU
1. Uistiť sa, že diely určené na lakovanie sú čisté.
2. Vybrúsiť plochu opravy max. hrubým papierom P800 (na mokro) alebo P400 (na
sucho).
3. Pripraviť susednú plochu (na ktorej sa bude prístrekovať) sivou vlákninou (scotch brite) s
matujúcim gélom.
4. Dôkladne odmastiť a antistatickou prachovkou očistiť celú plochu určenú na
lakovanie.
5. Pri prístreku na veľkom povrchu, napr. blatníka do dverí, je často jednoduchšie dočasne
odmaskovať pristrekovaný dielec.
6. Nalakovať opravovanú plochu bežným spôsobom.
7. Odstrániť maskovanie a prestrekovať do vedľajšieho dielca. Pohyb ruky s pištoľou má byť
vedený oblúkom, smerom od opravovaného dielu, vytvárajúc jemný suchý prechod.
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APLIKÁCIE
Proces pre číre laky HS
1. Behom bežnej aplikácie pištoľ musí byť vedená oblúkom smerom od dielu k pristrekovanej ploche,
čím vznikne drobné, suché prestriekanie na okrajoch opravovanej plochy.
2. Na okraje číreho laku naniesť D8730 v ľahkých vrstvách, aby sa vstrebalo prestriekanie.
NENANÁŠAŤ ťažké vrstvy.
3. Nechať lak úplne vyschnúť.
4. Ľahko vyleštiť farbenú plochu leštiacim systémom SPP. Dávať pozor, aby sa nenarušila farbená
plocha.
Proces pre farby GRS Deltron Progress UHS
1. Behom bežnej aplikácie pištoľ musí byť vedená oblúkom v smere od dielu k pristrekovanej ploche,
čím vznikne drobné, suché prestriekanie na okrajoch opravovanej plochy.
2. Naniesť vrstvu číreho laku HS na okraje plochy pokrytej farbou. Použiť rovnaké tužidlo vo farbe
UHS a v bezfarebnom laku. Behom bežnej aplikácie musí byť pištoľ vedená oblúkom smerom od
dielu k pristrekovanej ploche, čím vznikne drobné, suché prestriekanie na okrajoch opravovanej
plochy.
3. Na okraje číreho laku naniesť v ľahkých vrstvách D8730 aby sa vstrebalo prestriekanie.
NENANÁŠAŤ ťažké vrstvy.
4. Nechať lak úplne vyschnúť.
5. Jemne vyleštiť farbenú plochu leštiacim systémom SPP. Dávať pozor, aby farbený lak nebol
narušený.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
Ohľadom informácií o zdraví, bezpečnosti a ochrany životného prostredia sa oboznámte
s kartou bezpečnostných údajov a etiketou výrobku. Je nutné tiež používať osobné ochranné
pomôcky.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Len na profesionálne použitie!
Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie uvedené údaje
sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie použije tento výrobok na
iný účel ako je uvedené v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca
nezodpovedá ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne
škody ( s výnimkou usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do
zodpovednosti výrobcu).
Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste, ktoré
odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.
Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. tento čas môže byť
ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou okolia.
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