Informácie o výrobku
HARLEQUIN

Základné krycie laky s multiflopom:
DH987 Modrozelená až purpurová
DH988 Srieborná až zelená
DH989 Zelená až purpurová
DH990 Modrá až červená
DH991 Fialová až zlatá
DH993 Purpurová až oranžová
DH994 Zlatá až strieborná

POPIS VÝROBKU
Základný krycí lak Harlequin obsahuje unikátne viacvrstvové pigmentové vločky, ktoré poskytujú laku
schopnosť meniť farbu pri pohľadu z rôznych uhlov.
Každá farba ukazuje širokú radu odtieňov podľa uhlu pohľadu a uhlu dopadajúceho svetla.
Označenie štandartných pigmentov (viď vyššie) odráža farbu videnú pri cca 90o a 45o.
Tieto farby sú celkom kompatibilné s produktmi PPG Global Refinish Systém a možno ich použiť ako
základný krycí lak GRS.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad

Príprava

2K základy PPG

P800-P1000 (za mokra) alebo šedý scotch brite s
matovacím gelom/ P400 - P500 (za sucha)

Originálne 2K laky v dobrom
stave

P800-P1000 (za mokra) alebo šedý scotch brite s
matovacím gelom/ P400 - P500 (za sucha)

TPA laky

Izolujte (napr. D834)

Povrch by mal mať jednotný vzhľad a farbu (napr. bez plôch základu atď.).
Pred a po brúsení musí byť povrch dôkladne vyčistený vhodným čističom PPG. Viď technický
list: PDS_PPG_Čističe. Pre odstránenie prachu použite antistatickú utierku.

PRÍPRAVA VÝROBKU
Pred použitím nádobku dobre pretrepte
Štandartný pomer:

Mix farby
Riedidlo*

1 diel
1 diel

Pomer pre 3-vrstvové farby – farby Harlequin pri zmiešaní s pigmentom D941 možno
použiť ako perleťový lak pre trojvrstvové farby. Tu je možné ako podkladovú farbu použiť
bielu alebo čiernu. To vám umožní dosiahnutiu lepšej transparentnosti farieb Harlequin. D941
je možné použiť v akomkoľvek množstve podľa zamýšľaného efektu.
V podkladovom laku i perleťovom laku s pigmentmi Harlequin by malo byť použité
tužidlo D841 v pomere 10 % (podľa objemu) na 100% namiešanej farby ku striekaniu.
* Podľa teploty vyberte vhodné riedidlo. Viď technický list PDS_PPG_Deltron BC.
Doba spracovateľnosti:
Štandartný pomer: neobmedzene, pred použitím nádobku dobre pretrepte.
Pomer pre 3-vrstvové farby: s tužidlom D841 doba spracovateľnosti nepresahuje 1 hodinu.
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APLIKÁCIE A ODVETRANIE
Tryska:
Tlak:
Počet vrstiev:

1,3-1,4 mm
Podľa doporučenia výrobcu striekacej pištole
2-3 (podľa krycej schopnosti)

Hrúbka vrstvy:

~25 µm
Pri použití ako trojvrstvová farba aplikujte počet
vrstiev vhodný pre zamýšľaný efekt.

Odvetranie medzi vrstvami:
Odvetranie pred aplikáciou číreho laku:

Matný vzhľad
Matný vzhľad, maximálne 24 hodín

Číry lak:

Akýkoľvek číry lak PPG GRS

OSOBITNÉ POKYNY
•

Koloristické nástroje obsahujú niektoré receptúry Harlequin.
Sú umiestnené v skupine PPG Essence a ich kódy začínajú s „HE” (napr. HE98-9921
Evening Sky MIC 2-CT). Tieto receptúry sú mixy niektorých pigmentov Harlequin a
základných lakov Deltron BC.

•

Farebné vzorky týchto receptúr a vzorky čistých pigmentov sú zobrazené v samostatnej
zložke.

•

Najsilnejšieho efektu možno dosiahnuť pokiaľ nanesiete čistý pigment Harlequin ako
samostatnú farbu. Mix s pigmentmi Deltron BC zníži síce cenu, ale tiež samotný efekt.

•

Výrobcovia automobilov tiež používajú farby Harlequin ako originálne laky OEM.

ČISTENIE STRIEKACIEHO VYBAVENIA
Po použití vyčistite striekaciu pištoľ a ďalšie vybavenie pomocou riedidla Deltron alebo vhodného čističa
PPG.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
Viď bezpečnostné listy a etikety výrobku. Používajte doporučené bezpečnostné 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.

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
http:www.ppgrefinish.com
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