Informácie o výrobku

MATOVACIA BÁZA D759
POPIS VÝROBKU
Matovacia báza Deltron D759 sa pridáva do farieb Deltron DG alebo do čírych lakov pre vytvorenie
saténového alebo matného vzhľadu.

VÝBER ČISTIČA
Viz technické listy príslušných produktov.
Povrchy, ktoré budete lakovať dôkladne odmastite doporučeným čističom PPG; Viď technický
list: PDS_PPG Čističe.

PRÍPRAVA PODKLADU
Viď technické listy príslušných produktov.

OSOBITNÉ POKYNY
•

Matovacia báza D759 môže tiež byť komponentom niektorých farieb Deltron BC. V tomto
prípade je jeho úlohou korekcia flopu a kontrola hliníku a perlete.

•

Viac informácií o matovacej báze D759, dostupnom lesku atď. nájdete v technických
listoch príslušných produktov a brožúre lakovanie plastov.

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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