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TUOTEKUVAUS 
 
D8421, D8424 ja D8426 1K aerosoli pohjamaalit on suunniteltu erityisesti puhkihiottujen kohtien 
paikkaamiseen sekä pieniin paikkakorjauksiin. Tuotteet ovat päällemaalattavissa kaikilla PPG 
Deltron pintamaaleilla. 
 
 

PINNAT 
  

 
 

Paljas teräs 
Galvanoitu teräs 
Alkuperäiset maalipinnat 
GRP (lasikuitu) 
Polyesterikitit 
Hyväkuntoiset vanhat pinnat * 
                                   
* Huom! Ei suositella termoplastisille pinnoille. Vanhat synteettiset pinnat tulee 
kovettaa huolellisesti. 
 

  Mikäli pohjamaalataan 
ennen pintamaalausta 

Mikäli pintamaalataan 
suoraan päälle 

 Vesi ja kuivahionta käsin P280 – P320 (GRP P400) P800 
Koneellinen kuivahionta P220 – P280 P360 
 
 
 
 

  
 

Pinta tulee käsitellä rasvanpoistoaineella huolellisesti ennen ja jälkeen hiomisen. 
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KÄYTTÖOHJE 
 

 
 

VOC TIETO 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.e) on 
840g/litra. Tämän tuotteen VOC pitoisuus on maksimissaan 840g/litra. 
 
 

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 CORA Refinish:tä tai 
internetistä osoitteesta: www.ppgscandinavia.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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ravista aerosolipurkkia huolellisesti ennen käyttöä, noin kahden minuutin ajan. 
Kuulet sekoituskuulien irtoavan purkin sisällä. 
 
 
 
Käyttövalmis tuote ilman erillistä sekoitusta. 
 
 
 
Ruiskutusetäisyys 15 – 20 cm 
 
Ruiskuta kaksi yksittäistä kerrosta saadaksesi minimi kalvonpaksuuden, noin 25 
mikronia. 
  
Anna kuivua 3 – 5 minuuttia kerrosten välillä. 
 
Päällemaalattavissa 10 – 15 minuutin kuluttua, 20°C  (riippuen kalvonpaksuudesta). 
 
Tavallisesti tuotteet eivät vaadi hiontaa ennen pintamaalausta.  
 
Mikäli halutaan suurempaa kalvonpaksuutta, voidaan päälle ruiskuttaa mitä tahansa 
PPG 2K pohjamaalia. 
 

 

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


