Informácie o výrobku
1K ZÁKLAD V SPREJI
D8421
POPIS VÝROBKU
D8421 1K základ v spreji je určený pre opravy prebrúsených miest na holý kov a malé bodové opravy.
Môže byť priamo prelakovaný so systémom vrchných lakov GRS.

PODKLAD
Holá oceľ
Galvanizovaná oceľ
Originálne laky
GRP (Sklené vlákna)
Polyesterové tmely
Staré laky v dobrom stave
Pre najlepšie výsledky je dôležitá dobrá príprava;
Poznámka: Nedoporučujeme používať na termoplastické laky alebo povrchy. Staré syntetické
laky musia byť úplne vytvrdnuté.
Pri aplikácii vrchného laku
Pri aplikácii 2K základu
priamo
Ručne

P280-P320 (GRP P400)
(za sucha)

P800
(za mokra)

Strojne

P220-P280
(za sucha)

P360
(za sucha)

VÝBER ČISTIČA
Viď technický list: PDS_PPG_Čističe
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APLIKÁCIA
Spreje nepotrebujú miešanie. Len pretrepte nádobku, pokiaľ nepočujete miešanie guličky.
Potom ešte pretrepte 2 minúty.

Miešanie: Výrobok je pripravený k okamžitému použitiu.

Vzdialenosť striekania: 15-20 cm.
Naneste 2 jednotlivé vrstvy s maximálnou hrúbkou vrstvy cca 25 mikrónov.
Nechajte odvetrať 3-5 minút medzi vrstvami.
Pri 20°C prelakovateľný po 10-15 minútach (podľa hrúbky vrstvy).
D8421 obyčajne nevyžaduje matovanie a môže byť priamo prelakovaný vrchnými lakmi GRS
alebo Envirobase.
Pokiaľ je potrebná ďalšia vrstva, je možné D8421 prelakovať s 2K základom PPG.

LIKVIDÁCIA
Pokiaľ už v plechovke nie je žiadny produkt, obráťte ju dnom hore, stlačte trysku a vyprázdnite hnací plyn.
Prázdnu plechovku vhoďte do špeciálne označeného kovového kontajneru. S týmto odpadom by malo byť
nakladané ako s nebezpečným odpadom.

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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