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Lanseerattava 
tuote: 

Uusi monikäyttöinen kirkaslakka omalla kovetteella: 

D8131/E5        2:1 UHS Kirkaslakka 

D8254/E2.5     UHS Kovete 

Taustatietoa:  Yleislakkojen tuoteryhmään on kehitetty uusi kirkaslakka, joka soveltuu lähes
kaikkiin käyttötarkoituksiin ja on lisäksi erittäin vaivaton ruiskuttaa.

 Vedenkirkas D8131 yleislakka takaa tasalaatuisen tuloksen jokaisella
ruiskutuskerralla menetelmästä tai välineistä riippumatta. Tuote on suunniteltu
käytettäväksi Envirobase High Performancen päällä. D8131 kirkaslakalle on
kehitetty oma kovete D8254, joka toimii kaikissa lämpötiloissa aina 35˚C:seen
saakka. Tuotteelle tullaan kehittämään vielä toinen kovete, jota käytetään
kuumemmissa lämpötiloissa.

Tuotekuvaus: D8131 on uskomattoman monipuolinen yleislakka, jolla saavutetaan laadukas 
lopputulos ”heti ensimmäisellä kerralla”. Tuote on helppokäyttöinen, ja myös 
pinnan kiillotus käy nopeasti ja vaivattomasti. Korkealaatuinen yleislakka 
takuuvarmalla työprosessilla lisää maalaamon tuottavuutta ja kannattavuutta.  

 Yksi kovete ja 2:1 sekoitussuhde - käyttövalmista lakkaa nopeasti ja

helposti.

 Hyvä tasoittuvuus ja helpot työmenetelmät - tuote ei ole valumaherkkä.

 Kuivaa vain 15 minuutissa 60˚C:ssa.

 Pinnan kiillotus on nopeaa ja vaivatonta.

 Erittäin laadukas lakkapinta, joka pitää kiiltonsa.

D8131 on tasalaatuinen kirkaslakka yleiskäyttöön, eikä se vaadi mitään erityisiä 
työmenetelmiä tai -välineitä. Tuote soveltuu käytettäväksi kaikentyyppisissä 
korjausmaalauksissa aina muutamasta paneelista koko auton ylimaalaukseen - 
60 minuutin käyttöajan puitteissa.  

Näillä ominaisuuksilla D8131 on takuulla helppokäyttöisin ja monipuolisin 
kirkaslakka. Nopea ja mutkaton korjausmaalaus ilman pelkoa työn uusimisesta 
sekä korkealaatuinen lopputulos takaavat maalaamon kannattavuuden.  
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Ominaisuudet ja 
hyödyt: 

 

Ominaisuus Hyöty 

Helppo 2 tuotteen 2:1 
sekoitussuhde. 

Nopea ja yksinkertainen 
valmistustapa. 

Erittäin kova pinta vain 15 min 
60˚C:ssa. 

Nopeat työmenetelmät. 

Vaivaton ruiskuttaa ja kiillottaa, eikä 
lähde valumaan herkästi. 

Helppo käyttää ilman pelkoa työn 
uusimisesta. 

Laadukas pinta millä tahansa 
työmenetelmällä tai -välineillä. 

Takuuvarma lopputulos jokaisen 
korjaustyön kohdalla. 

Pakkaus: D8131 in E5 

 5 litran metallipurkki 

 2 purkkia per laatikko  

 120 purkkia per lava 

 

D8254 in E2.5 

 2,5 litran metallipurkki 

 2 purkkia per laatikko 

 180 purkkia per lava 

 

Viivakoodit: 

 
 

 Purkki Laatikko 

D8131/E5 5051432913562               15051432913569 

D8254/E2.5 5051432913487             15051432913484 



  

 

 

Lanseeraustiedote 
2:1 UHS Kirkaslakka 

  

Tammikuu, 2017 

  

The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. 
Third-party trademarks referenced in this document are the property of their respective owners. 
© 2016 PPG Industries, Inc. All rights reserved. www.ppgrefinish.com 

Tekniset tiedot: 

 

VOC-tiedot 

EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu 
(tuotekategoria IIB.d), on 420g/litra (käyttövalmis seos). Tämän 
tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on maksimissaan 
420g/litra. 

 

Tuotteen varastointiaika on 4 vuotta. 
 

 Kiintoainepitoisuus % Liuotinpitoisuus % Tiheys kg/l 

D8131 54,33 45,67 0,989 

D8254 68,52 31,48 1,038 

TDS:  Saatavilla www.corarefinish.fi  

MSDS:  Saatavilla www.ppgrefinish.com ja www.corarefinish.fi  

 

http://www.corarefinish.fi/
http://www.ppgrefinish.com/
http://www.corarefinish.fi/

