Informácie o výrobku
DELTRON pomocné produkty
D818 akcelerátor
D885 predĺženie doby spracovateľnosti a skrátenie doby schnutia
D886 predĺženie doby spracovateľnosti

POPIS VÝROBKU
D818 je prísada skracujúca čas reakcie medzi namiešaným lakom a tužidlom. Pridáva sa pred
aplikáciou do zmesi ku striekaniu. Mala by byť použitá pri nižších teplotách alebo pre malé opravy.
D885 je prísada zaisťujúca kratšiu dobu schnutia a predĺženia doby spracovateľnosti mixu. Farba bude
na opravovanej ploche schnúť rýchlejšie, ale viskozita umožní pracovať s ňou pri dlhšej dobe.
D886 je prísada predlžujúca dobu spracovateľnosti namiešaných 2K mixov, pri zachovaní ich nominálnej
viskozity a umožňuje s nimi pracovať dlhšie. D886 nemá vplyv na chovanie laku pri aplikácii alebo na ich
dobe schnutia.

PRÍPRAVA PODKLADU
Viď technické listy príslušných produktov.
Podklad, ktorý bude lakovaný dôkladne odmastite doporučeným čističom PPG; viď technický
list: PDS_PPG_Čističe.

PRÍPRAVA VÝROBKU
D818*
Pomer miešania:
D818 akcelerátor je možné pridať do hotového mixu v tomto pomere:
(A) Zmes k striekaniu
(B) D818

1 liter
12 ml alebo 10 g alebo 2 odmerky

*Ďalšie informácie môžete nájsť v technických listoch príslušných produktov.
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PRÍPRAVA VÝROBKU
D885/D886
Pomer miešania:
D885- predĺženie doby spracovateľnosti a skrátenie doby schnutia D886- predĺženie doby
spracovateľnosti. Sú dodávané v 1 litrových plastových nádobách obsahujúcich 250 ml
produktu. Všetky produkty sa miešajú v týchto nádobách s riedidlom Deltron v pomere:
(A) D885/D886
(B) Deltron riedidlo**
-

250 ml
do 1 litra

Otvorte novú nádobu D885/ D886
Pridajte riedidlo Deltron (D807, D808, D812 alebo D869). Množstvo zmesi by malo končiť
3 cm pod značkou viditeľnou v nádobke.
Nádobku pevne uzavrite a dobre pretrepte pre premiešanie produktu.
Zmes používajte ako normálne riedidlo. Dodržujte pomery miešania vhodné pre dané
produkty.

OSOBITNÉ POKYNY
•
•
•
•

D818 a D885 nepoužívajte so základmi Deltron.
D818, D885 a D886 nepoužívajte s lakmi Deltron BC alebo Envirobase.
D818 nepoužívajte s čírym lakom D893.
Nadmerné množstvo D818 môže spôsobiť stratu lesku.

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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