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Grund DELTRON® DP5000- D8521, D8525, D8527
în combinaţie cu Întăritorii HS D8237 şi D8238
Prezenta Fişă Tehnică înlocuieşte toate versiunile anterioare.
PRODUS

DESCRIERE

D8521

Grund DP5000 – Gri deschis

D8525

Grund DP5000 – Gri

D8527

Grund DP5000 – Gri închis

D8237

Întăritor HS – Expres

D8238

Întăritor HS - Rapid

D8717

Diluant HS cu nivel redus de COV- Rapid

D8718

Diluant HS cu nivel redus de COV- Mediu

D8719

Diluant HS cu nivel redus de COV- Lent

D8720

Diluant HS cu nivel redus de COV- Extra lent, pentru aplicare la temperaturi ridicate

DESCRIEREA PRODUSULUI
DP5000 reprezintă o gamă de grunduri 2K destinate unei palete largi de retuşuri. Produsele sunt versatile şi au aplicare şi şlefuire
simplă. Grundul asigură o grosime optimă pe strat, aplicare unformă şi o etalare excelentă. Poate fi aplicat pe o varietate de
substraturi, printre care finisaje originale, metal neacoperit, şi grunduri corespunzătoare. Grundurile din seria DP5000 pot fi
reacoperite direct cu vopsele DELTRON® Progress UHS sau ENVIROBASE® High Performance.
În combinaţie cu D8521, D8525 şi D8527 (consultaţi paragraful referitor la Seria GreyMatic), se obţine toată gama de nuanţe de gri,
optimizând consumul de vopsea şi timpul de lucru.

SUBSTRATURI/ PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI


Oţelul neacoperit trebuie şlefuit uşor şi curăţat complet de rugină înaintea de a fi acoperit. Grundurile 2K
HS pot fi aplicate direct, dar se recomandă utilizarea unui grund universal/epoxidic în cazul în care se
doreşte o aderenţă optimă şi o protecţie superioară la coroziune.



Celelalte tipuri de metal neacoperit se acoperă mai întâi cu grund universal/epoxidic.



Suprafeţele acoperite electrolitic se şlefuiesc cu P360 (uscat) sau P800 (umed)



Finisajele originale şi grundurile se şlefuiesc cu P280-P320 (uscat) sau P400-P500 (umed). Se repară
orice zonă rămasă neacoperită cu grund universal/epoxidic.



GRP, fibră de sticlă- şlefuire cu P320 (uscat).



Fillerele poliesterice se şlefuiesc cu abrazivi recomandaţi pentru aplicarea grundului DP5000.



Când este aplicat ca vopsea intermediară, se şlefuieşte cu P80-P120-P240.

Suprefeţele se spală cu apă şi săpun înainte de a fi pregătite pentru vopsire.
Se clăteşte şi se lasă suprafaţa la uscat înaintea degresării cu o soluţie de curăţare PPG.
Suprafeţele trebuie curăţate şi uscate complet înainte şi după fiecare etapă de pregătire.
Soluţia de degresare se şterge imediat de pe suprafaţă cu o cârpă curată şi uscată.
Consultaţi Fişa tehnică nr. RLD63V (Degresanţi Deltron) pentru a alege soluţia de curăţare corespunzătoare.

Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional
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MOD DE APLICARE STANDARD
Raţii de amestec:
DP5000
Întăritor
Diluant

Pe volume
4.0 vol.
1.0 vol.
0.5 - 1 vol.

ALEGEREA TIPULUI DE DILUANT
Întăritor
D8237
D8237 / D8238
D8237 / D8238
D8238
D8238
D8238

Temperatura de lucru
Sub 20oC
15 - 25C
20 - 30C
25 - 35C
30 - 40C
Peste 35°C

Diluant
D8717
D8717 / D8718
D8718
D8718 / D8719
D8719
D8720

Notă: Se recomandă mixarea pe cantităţi pentru activarea/diluarea corectă a produsului.
Pot-life la 20°C
(Durata de viaţă a mixatului)

90 minute

Vâscozitate la 20°C

24 - 28 secunde / DIN4 (@ 4 : 1 : 0.5)

Dimensiune duză

Ø 1.6 – 1.8 mm

Pistol gravitaţional

A se respecta recomandările producătorului echipamentului de vopsire
(în mod normal 2 bari / 30 psi)

Număr de straturi:

1 strat mediu + 2 straturi normale

Aerare la 20°C
Între straturi

până când filmul devine mat

Înainte de uscarea la cabină

până când filmul devine mat

Şlefuire la 20°C

3 – 4 ore

Şlefuire la temperaturi sub 20°C

După uscare peste noapte

Uscare la 60 C

20 - 30 minute*, în funcţie de grosimea filmului

Uscare la infraroşu

12 minute

0

* Timp de uscare după ce suprafaţa atinge temperatura metalului (60°C).

Grosimea filmului uscat:
Minimum

75

Maximum

150

Şlefuire:

Vopsele solide cu luciu direct - P360 sau un abraziv mai fin.
Vopsea bază- P400 sau un abraziv mai fin.

Şlefuire:

Vopsele solide cu luciu direct - P600 sau un abraziv mai fin.
Vopsea bază- P800 sau un abraziv mai fin.

Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional
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ACOPERIRE
DP5000 poate fi reacoperit direct cu următoarele vopsele:
Vopsea cu luciu direct Deltron Progress UHS
Vopsea Envirobase® High Performance

SERIA GREYMATIC
Mixatul se activează şi se diluează după procedura standard înainte de aplicare.
Pentru a obţine nuanţa de gri dorită, respectaţi raţiile de amestec pe cantităţi din tabel:
G1

G3

G5

G6

G7

D8521

100

75

-

D8525

-

25

100

48

-

D8527

-

-

-

52

100

-

MIXARE PE CANTITĂŢI
Cantităţile sunt exprimate în grame şi se cumulează. A nu se tara balanţa între adaosuri.

Volum produs în forma
gata de utilizare
(raţii de amestec
4 : 1 : 0.5-1)

Activare pe cantităţi în combinaţie cu Întăritorul HS D8237 / D8238
Ratii de amestec 4 : 1 : 0.5 – 1
Întăritor
D8521/5/7
Diluant
D8237 / D8238
(cantitate exprimată
(cantitate exprimată
(cantitate exprimată
în grame)
în grame)
în grame)
(4 părţi)
(0.5 părţi)
(1 parte)

Diluant
(cantitate exprimată
în grame)
(1 parte)

0.25L

285

326

343

360

0.33L

376

430

453

476

0.5L

570

652

687

721

0.66L

752

861

906

951

1.0L

1140

1304

1373

1441

OBSERVAŢII
.
LIMITĂRI
Cutiile de Întăritor parţial consumate trebuie resigilate imediat după utilizare. Echipamentele de vopsire trebuie să fie
complet uscate. Nu se recomandă utilizarea grundului DP5000 atunci când umiditatea este mai mare de 80%.
Curăţati echipamentul imediat după utilizare.
CURĂŢAREA ECHIPAMENTULUI DE VOPSIRE
Curăţati echipamentul de vopsire imediat după utilizare cu solvent sau cu diluant.
TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
Temperatura de depozitare: 5°C - 35°C.
A se depozita în conformitate cu prevederile legale, într-un spaţiu special amenajat şi agrementat. A se depozita în
ambalajul original, într-o încăpere bine ventilată şi răcoroasă. A nu se expune direct la soare. A se ţine la distanţă de
alte materiale, hrană, băuturi şi surse de foc. A se feri de substanţe oxidante.
Ambalajul se va păstra închis ermetic până în momentul utilizării. Ambalajele care au fost desigilate trebuie închise
etanş şi depozitate în poziţie verticală, pentru a se evita scurgerile. Produsul nu se va păstra în recipienţi
neetichetaţi.
A se depozita în condiţii de siguranţă, pentru a evita poluarea mediului înconjurător.

INFORMAŢII DESPRE COV
Valoarea limită stabilită prin Directiva U.E. pentru acest produs (categoria produsului: IIB.c) în forma gata de utilizare este de
maximum 540 grame/litru de COV. Nivelul de COV al acestui produs în forma gata de utilizare este de maximum 540 grame/litru. În
funcţie de modul de aplicare ales, nivelul real de COV al acestui produs poate fi mai redus decât cel precizat prin Codul Directivei
U.E.
Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional
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PROTECŢIA MUNCII
Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional şi nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost
concepute. Informaţiile prezentate în Fişa tehnică au la bază cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice de ultimă oră. Utilizatorul este obligat să
ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este utilizat. Pentru mai multe detalii legate
de Protecţia muncii şi siguranţa utilizării, consultaţi Fişa de siguranţă a produsului, disponibilă şi pe www.ppgrefinish.com
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la adresa de mai jos:
PPG Industries Poland Sp. z o o. (Oddział w Warszawie)
05-816 Varşovia-Michałowice, Bdul. Bodycha Nr. 47, Tel.: +48 22 753 03 10, Fax: +48 22 753 03 13

Aceste produse sunt destinate exclusiv uzului profesional
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