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Tuotetiedote 
D8082 

 

TUOTEKUVAUS 

D8082 UV-kuivattava pohjamaali on erittäin nopea ruiskuttaa ja kuivattaa. Tuote 

mahdollistaa korkealaatuisen paikkakorjauksen erinomaisella kalvonpaksuudella ja 

hiontaominaisuuksilla. 

 

Pikakuivaus UV-lamppua käyttäen nopeuttaa korjaustyötä perinteisiin kuivausmenetelmiin 

verrattuna. 

 

Huom.: Suositellaan ainoastaan pienille alueille ja paikkakorjauksiin. Kuivauksessa 

käytettävän UV-lampun valaisema maksimi pinta-ala rajoittaa korjattavan kohteen 

kokoa.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D8082 UV-kuivattava pohjamaali 
D8783 Aktivaattori UV-kuivattavalle 
pohjamaalille 
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PINNAN ESIKÄSITTELY 

 Rasvanpoisto 

 
 
 
 

 

 

Varmista, että kaikki maalattavat pinnat on puhdistettu ja kuivattu huolellisesti ennen 
ja jälkeen jokaista esikäsittelyvaihetta. Puhdistusaine pyyhitään pois pinnalta 
välittömästi käyttäen puhdasta ja kuivaa kangasta. 
Käytä soveltuvaa puhdistusainetta / rasvanpoistoainetta.  PPG:n tuotevalikoimasta 

löydät lisätietoa DELTRON® Cleaners RLD63V tuotetiedotteesta.  

 
Kuten aina paikkakorjauksessa, vanha maalipinta tulee poistaa korjattavalta alueelta. 
UV-kuivattavalla pohjamaalilla maalattava alue tulee hioa huolellisesti hiomakoneella 
ja viimeistellä P320/P360 hiomapaperilla tai karkeammalla.   
 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi paljaalle metallille, käytä PPG 2-komponentti 
happopohjamaalia. 
Käytä aina 2-komponentti happopohjamaalia paljaalle alumiinipinnalle.  
 
Muovipintojen maalaus 
 
UV pohjamaalia voidaan käyttää paljaalla muovipinnalla (pienillä alueilla) harjauksen, 
puhdistuksen ja D820 tai D8420 Yleismuoviprimer (muovipintojen kiinnistystä 
edistävä aine) käsittelyn jälkeen.  

  

 

 

 

SEKOITUSSUHDE 
       Paino   Tilavuus 
     
    D8082   100 g     4 osaa 
    D8783     14 g     1 osa 
 
 
 
     24 – 26 s DIN 4 
 
 
 
   Ruiskun asetukset: 1.4 – 1.6 mm Yläkannu 
 
   Imusyöttö:  Katso maaliruiskun valmistajan ohjeet 
                  (yleensä 2 bar/30 psi)  
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RUISKUTUS JA KUIVAUS 
 

 

Kerrosten määrä:
  

2 – 3 erillistä kerrosta 

(ei välihaihduntaa kerrosten välissä) 

 

   

 Kuivakalvon 
paksuus: 

 100 - 150 µm 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Kuivausajat: Tarkista lampun valmistajan ohjeet ennen käyttöä.  
Noudata lampun valmistajan turvallisuusohjeita.  
 
Lampun täytyy antaa lämmetä ennen käyttöä.  
 
UV 250 / 400 WATT UV “A” Tyypin lamppu. 
Lampun etäisyys paneelista ei saa ylittää 20 cm 
 
UV 800 WATT UV “A” Tyypin lamppu. 
Lampun etäisyys paneelista ei saa ylittää 30 cm 
 
Tehokkaampi lamppu mahdollistaa laajemman alueen 
korjausmaalauksen ja kuivauksen. 
 
Koko maalattu alue täytyy olla valaistuna UV lampulla 4 – 5 
minuuttia, jotta saadaan riittävä UV energia täydelliseen ja 
tasaiseen kuivaukseen.  

  

Pinnan Puhdistus 
Prosessi 
(Valinnainen): 

Parhaille hiontaominaisuuksille – D8403 voidaan käyttää 
poistamaan maalijäämät ja ohiruiskutukset pinnalta. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää D8717/18/19 tai 
D808/D807/D812 liuottimia. 
Koko alue pitää puhdistaa ja kuivata huolellisesti ennen 
hiontaa.  
Huom:  Käytä erillisiä rättejä D8403 tai liuottimien levitykseen ja 
puhdistamiseen.   

 

KORJAUS JA PÄÄLLEMAALAUS 
 
 

 

Kuiva 
päällemaalausta 
varten: 

Heti hionnan jälkeen. 
D8082 täytyy uudelleen hioa 72 tunnin kuluttua ennen 
päällemaalausta.  

  
  

 

Hionta:  
- Kosketuskuiva 
 
 
Viimeistely 

P320  

- Konekuiva P400 – P500 
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Päällemaalaus: UV-kuivattava pohjamaali voidaan päällemaalta kaikilla liuotin- 
ja vesipohjaisilla pintamaalijärjestelmillä.  

SUOSITUKSET 
 
Pinnan valmistelu 
 

 
Maalattava pinta tulee olla hyvässä kunnossa ja huolellisesti puhdistettu. 
Kuten aina paikkakorjauksessa, vanha maalipinta tulee poistaa korjattavalta alueelta. UV-kuivattavalla 
pohjamaalilla maalattava alue tulee hioa huolellisesti hiomakoneella ja viimeistellä P320/P360 
hiomapaperilla tai karkeammalla.   
 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi paljaalle metallille, käytä PPG 2 -pack Etch Primeria.  
Käytä aina 2-pack Etch primeria paljaalle alumiinipinnalle. 
 

Muovipintojen maalaus 
 
UV pohjamaalia voidaan käyttää paljaalla muovipinnalla (pienillä alueilla) harjauksen, puhdistuksen 
ja D820 tai D8420 Yleismuoviprimer (muovipintojen kiinnistystä edistävä aine) käsittelyn jälkeen. 

 

Ruiskutus 
 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä ruiskutustekniikkaa, jossa korjattavan alueen keskiosiin 
ruiskutetaan paksumpia kerroksia ja reuna-alueille ohuempia - kuten esim. “Ulkoa sisälle” tekniikassa 
ohjeistetaan.  
 
“Ulkoa sisälle” tekniikka vaatii, että ensimmäisellä kerralla ruiskutetaan koko maalattava alue. Seuraavilla 
kerroksilla maalattavan alueen kokoa pienennetään, kunnes viimeinen kerros ruiskutetaan vain korjattavan 
alueen keskelle.  
 

UV Kuivaus 
 
Tarkista aina valmistajan turvallisuusohjeet ennen UV-laitteiden käsittelyä.  
 

 UV-lampun täytyy antaa aina lämmetä ennen laitteen käyttöä UV-pohjamaalin kuivaukseen. 

 Jatkuva on/off katkaisimen säätö vahingoittaa UV-lamppua ja lyhentää sen käyttöikää. 

 Kun kuivain sammutetaan, lampun täytyy antaa jäähtyä noin 10 minuuttia ennen laitteen 
uudelleenkäynnistystä.  

 UV-pohjamaalin kuivausaika riippuu useista tekijöistä: 
UV-pohjamaalin märkäkalvonpaksuus 
Lampun voimakkuus / teho 
Lampun etäisyys paneelista 

       UV-lampun ikä (noudata lampunvalmistajan suosituksia)  

 Varmista, että koko maalattu alue on täysin valaistu suositellulla lampun etäisyydellä paneelista.  
 

Kun tehdään raidoituksia, on varmistettava, että kaikki ruiskuttu UV-pohjamaali on valaistu 
kuivauksen ajan. Tarvittaessa lampun kulmaa ja/tai asentoa kannattaa vaihdella. 
 

Varotoimenpiteet 
 
Tutustu UV-pohjamaalin käyttöturvatiedotteeseen ennen käyttöä. 
Käytä UV-pohjamaalia ainoastaan suljetussa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, kuten maalauskammiossa.  
Älä altista silmiä tai ihoa suoralle UV-valolle.  
Käytä aina UV-suojalaseja. 
Älä käytä UV lamppua, jos suodatinlasi on vahingoittunut tai se ei ole turvallisesti paikallaan. 
Tutustu aina UV-lampun valmistajan turvallisuusohjeisiin.   
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VOC TIEDOT 
D8082 – UV-kuivattava pohjamaali 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.c) on 
540g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 540g/litra. Käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempi. 
 
 
 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 
 

 

 

Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämän teknisen tiedotteen 
tiedot perustuvat tuotekehittelyn ja kokemuksen mukaiseen tietämykseen. Tuotteen 
käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen 
tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa 
tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai 
vahingoista. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme 
tutustumaan tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka on saatavilla: 
www.ppgrefinish.com  

 
 
 
 

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

            Fax: 01449 773480 
 
 

  Maahantuonti ja markkinointi: 
CORA Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
puh. 010 8210 100 
internet: www.corarefinish.fi 
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