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Produkto informacija  
GRS Deltron D8730  

Aerozolinis Fade Out skiediklis 
 

 
PRODUKTAI  

 

GRS Deltron Aerosol Fade Out skiediklis  D8730 
 
 
 

PRODUKTO APRAŠYMAS  
 
 

GRS Deltron aerozolinis Fade Out skiediklis D8730 naudojamas paprastam ir lengvam fade-out 
procesui su GRS Deltron Progress UHS DG dažais ir HS lakais, kuriuose mažas LOJ kiekis. 
Produktas specialiai sukurtas paprastam naudojimui ir pasižymi puikiomis per daug užpurkštos 
vietos dr÷kinimo savyb÷mis. Skiediklis suteikia blizgesio ir aukštos kokyb÷s apdailą fade-out 
proceso metu. Skiediklis tiekiamas aerozoliniuose flakonuose ir labai paprastai naudojamas.  

 

Informacija apie naudojimą ant PPG viršutinių sluoksnių pateikta atitinkamuose produktų duomenų 
lapuose. Lapuose pateikiama informacija apie fade-out procesą. 

 

 
 

PAGRINDO PARUOŠIMAS  
 

1)   Įsi t ik inki te,  ar pavi ršia i  yra kruopšč iai  nuvalyt i .   
2)   Nušl i fuoki te ket inamą  ta isyt i  pavi rš ių  su nešiurkštesniu nei  P800 (šlapias) or 
P400 (sausas) popieriumi. 
3)   Paruoški te apl ink esant į  p lotą  (p lotą ,  ant  kur io bus sumaišomi produktai ,  

spalvos. . .  (??))  su Grey Ultra smulkiu scotchbrite. 
4)    Kruopšč iai  nuvalyk i te r iebalus i r  paruoškite p lotą  dažymui .  
5)   When carrying out a large blend, e.g. wing into a door, it is often easier to temporarily 

mask off the panel to be blended. 
6)   Dažykite pataisytą  plotą  įprastiniu būdu.  
7)   Pašalinkite laikiną...... masking, and using an arcing motion with the spraygun, extend 

the repair into the blending area, arcing the gun away from the panel and leaving a fine, 
dry overspray edge. 

 
 
 
 
 
 

Šie produktai skirti tik profesionaliam naudojimui.  
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HS Clearcoat Process – D8730 Fade Out Thinner  

 
 

1)   After normal application, the gun is arced away from the panel in the fade-out area 
leaving a fine, dry overspray edge. 

2)   Nedidel iu sluoksniu užpurkš i te D8730 Aerozolio Fade Out skiediklį ant lako krašto, kad  
ištirptų per daug užpurkšti kraštai. NEPURKŠKITE storo sluoksnio. 
 
3)   Leisk i te dažų  p l÷velei  v is iškai  išdžiū t i .   
4)   Švelnia i  nupol i ruoki te fade-out plotą su poliravimo mišiniu (SPP1001), taking care 

not to polish through the blend. Užbaikite apdailą su finishing  
 
GRS Deltron Progress UHS Procesas - D8730 Fade Out skiedi klis  

 
1)   Po įprast inio naudoj imo After normal application, the gun is arced away from the panel in  
the fade-out area leaving a fine, dry overspray edge. 
2)   Padenki te HS lako sluoksn į  ant  spalvos kraštų .  Naudokite tą patį kietiklį, kurį 

naudojoteUHS dažuose.  After normal application, the gun is arced away from the panel 
in the fade-out area, leaving a fine, dry overspray edge. 
3)   Nedidel iu sluoksniu užpurkš i te D8730 Aerozolio Fade Out skiediklį ant lako krašto, 
kad  ištirptų per daug užpurkšti kraštai. NEPURKŠKITE storo sluoksnio. 

4)   Leiski te dažų  pl÷velei  vis iškai  išdžiū t i .    
5)   Švelnia i  nupol i ruoki te fade-out plotą su poliravimo mišiniu (SPP1001), taking care 

not to polish through the blend. Užbaikite apdailą su finishing polish. 
 
 
INFORMACIJA DöL 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.  

Atsižvelgiant į pasirinktą naudojimo būdą, faktinis naudojamas LOJ kiekis šiame produkte gali būti mažesnis nei 
nurodytas ES Direktyvos normoje. 

 
SAUGOS IR SVEIKATOS 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 
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