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Tuotetiedote
Deltron lisäaineet

TUOTEKUVAUS
D818 Kiihdytin on lisäaine, joka kiihdyttää maalikomponentin reaktiota kovettajan kanssa.  Se
sekoitetaan ruiskutusvalmiiseen tuotteeseen ennen käyttöä.

D886 Käyttöajan jatkaja on lisäaine, joka pidentää 2K tuotteen käyttöaikaa, säilyttäen oikean
ruiskutusviskositeetin kauemmin. D886:lla ei ole vaikutusta ruiskutettavuuteen tai läpikuivausaikaan.

D885 Enhancer on kiihdyttimen ja käyttöajan jatkajan yhdistelmä. D885 nopeuttaa pintamaalin
kuivumista ja pidentää kiihdytetyn tuotteen käyttöaikaa.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY
Katso kyseinen tuotetiedote.

Tuoteohjeet
D818 Deltron kiihdyttäjä

Sekoitussuhde: D818 Kiihdytintä voidaan lisätä ruiskutusvalmiiseen seokseen
sekoitussuhteessa:

(A) Ruiskutusvalmis seos 1l
(B) D818 12 ml, 10g (tai 2

korkillista)

D818 Kiihdytintä voidaan käyttää kiihdytetyn ohenteen
aikaansaamiseksi lisäämällä:

(A) Deltron ohenne * 5l
(B) D818 250 ml

* D808 tai D807
Etiketöi ”kiihdytetyn ohenteen” astia käyttäen D818:n mukana
tulevaa oranssia ”Accelerated thinner” –tarraa. Käytä tuoteohjeen
mukaan kuten D808 tai D807 ohennetta.

D818 Deltron Accelerator
D886 Deltron Potlife Extender
D885 Deltron Enhancer
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Tuoteohjeet
D886 Deltron Käyttöajan jatkaja
D885 Deltron Enhancer

Sekoitussuhde: D886 Käyttöajan jatkaja ja D885 Enhancer toimitetaan 250 ml
täyttöisinä 1l muovipulloissa. Ne ohennetaan Deltron ohenteella
seuraavasti:

(A) D886/D885 250 ml
(B) Deltron ohenne 1l asti

- Avaa uusi D886/D885 pullo.

- Lisää Deltron ohennetta (D808, D807, D812, D869) kunnes
nesteen taso on 3 cm reunan alapuolella.

- Sulje pullo ja sekoita sen sisältö ravistelemalla.

- Käytä ‘erikoisohennetta’ kuten normaaliohennetta
tuoteselosteen mukaisesti.

HUOMAUTUKSET JA RAJOITUKSET
Älä käytä D818, D885 Deltron 2K -pohjamaaleihin.

Älä käytä D818, D885, D886 Deltron Basecoat-maaleihin.

Liian suuri määrä D818 kiihdytintä voi huonontaa kuivan maalipinnan kiiltoa.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista kaikki työvälineet käytön jälkeen huolellisesti pesunesteellä tai tinnerillä.

TERVEYS JA TURVALLISUUS
Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja tuotepurkkien etiketteihin
saadaksesi täydelliset terveys-, turvallisuus- ja ympäristöohjeet.
Käytä suositeltuja suojavarusteita.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi.
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.  Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua
kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena.  Ilmoitetut
kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20°C lämpötilassa.  Kalvonvahvuus,
ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa
kuivumisaikoihin.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY
Koivukummuntie 4
01510 VANTAA

Puh.: (09) 825 6650
Faksi: (09) 8256 6555
Sähköposti: cora@coravari.fi


	MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY
	Tuoteohjeet
	D818 Deltron kiihdyttäjä
	D818 Kiihdytintä voidaan lisätä ruiskutusvalmii�
	(A) Ruiskutusvalmis seos
	1l
	(B) D818
	12 ml, 10g (tai 2 korkillista)
	D818 Kiihdytintä voidaan käyttää kiihdytetyn o�
	(A)Deltron ohenne *
	5l
	(B)D818
	250 ml
	* D808 tai D807
	Etiketöi ”kiihdytetyn ohenteen” astia käyttäen �

	Tuoteohjeet
	D886 Deltron Käyttöajan jatkaja �D885 Deltron E�
	D886 Käyttöajan jatkaja ja D885 Enhancer toimite
	(A)D886/D885
	250 ml
	(B)Deltron ohenne
	1l asti
	-Avaa uusi D886/D885 pullo.
	-Lisää Deltron ohennetta \(D808, D807, D812, D�
	-Sulje pullo ja sekoita sen sisältö ravistelemal
	-Käytä ‘erikoisohennetta’ kuten normaaliohennett

	HUOMAUTUKSET JA RAJOITUKSET
	VÄLINEIDEN PUHDISTUS
	TERVEYS JA TURVALLISUUS
	CORA VÄRI OY

