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Produkto informacija   
1K aerozolinis gruntas D8421 
 

Produkto aprašymas  
D8421 1K aerozolinis gruntas yra sukurtas naudojimui ant „pliko“ metalo ir smulkiems paviršiaus 
taisymams. Ant grunto galima tiesiogiai dengti Global Refinish Topcoat produktus. 

 
 
PAGRINDAS  
 
 

Pagrindai 
 

„Plikas“ metalas  
Galvanizuotas 
metalas 
Originalūs dažai 
Stiklo pluoštas  
Poliesterio glaistai 
Sena apdaila * 

 
* Pastaba: grunto nerekomenduojama naudoti ant 

termoplasto akrilinių apdailų ar pagrindų. Sena sintetin÷ 
apdaila turi būti kruopščiai sukietinta.  

 
Jei naudojamas po 2K 

pagrindu. 
Jei naudojamas tiesiogiai 
po viršutiniu sluoksniu 

Šlapias ir sausas popierius P280 – P320 (GRP P400) P800 
                     Sausas šlifavimas / mašininis P220 – P280 P360 
 
 
 
 

Prieš ir po kiekvieno šlifavimo proceso nuo pagrindo reikia kruopščiai nuvalyti riebalus. 
Naudokite tinkamą produktą iš PPG asortimento.  
D÷l pasirinkimo ir naudojimo instrukcijų žr. RLD63V Deltron  Cleaners  techninių 
duomenų lapus.  

 
 
 
 
 
 

Šie produktai skirti  tik profesionaliam naudojimui.  
RLD180V 
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NAUDOJIMOSI REKOMENDACIJOS  
 
 

Flakoną suplakite, kad išsimaišytų jame esantis turinys (apie 2 min.), kol galima gird÷ti 
susimaišančias granules. 

 

 
 

       Maišymas  - mišinio paruošimas naudojimui.  

 
Purkšti 15 – 20 cm atstumu. 

 
Padenkite 2 atskirus sluoksnius, kad išdžiūvusio sluoksnio storis būtų apie 25 mikronus. 

 
Tarp sluoksnių reikis 3 – 5 minučių laiko intervalo.  

 
Esant 20°C temperat ūrai,  naujus sluoksnius galima dengti po 10 – 15 minučių 
(priklausomai nuo sluoksnio storio). 

 
Dažniausiai D8421 nereikia šlifavimo/poliravimo ir jį galima tiesiogiai dengti su GRS 
viršutiniais sluoksniais ar Envirobase dažais. 
Jei reikia papildomo sluoksnio storio, D8421 galima padengti su bet kuriuo  
PPG 2K gruntu. 

 

 
 

INFORMACIJA DöL LAKI ŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ (LOJ) 
 

ES nustatyta LOJ kiekio ribin÷ vert÷ šiame paruoštame naudoti produkte (produkto kategorija: IIB.e) yra maks. 
840 g/l. Šiame naudojimui paruoštame produkte maksimalus LOJ turinys yra 840 g/l.  

 
SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI 
 

Šie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jų negalima naudoti kitokiems tikslams, nei 
išvardinta aukščiau. Šioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartin÷mis 
mokslo ir technikos žiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas už reikalingų priemonių 
panaudojimą užtikrinant produkto tinkamumą ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos 
d÷l sveikatos ir saugos reikalavimų yra pateikta medžiagos saugos duomenų lapuose, kuriuos 
galima rasti http://www.ppg.com/PPG_MSDS   
 

 
 
 

PPG Industries  (UK) Limited.  
Auto  Refinish  
Customer  Service  and Sales Group, 
Needham  Road,  
Stowmarket,  
Suffolk. 
IP14 2AD, 
England.  
Tel:  01449 771775 
Fax:  01449 773480 

 
 
 
 

Šie produktai skirti tik profesionaliam naudojimui. 
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