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TUOTEKUVAUS 
  
D837- DX330 pesuneste on normaali pesuneste, joka soveltuu puhdistukseen ennen maalaustyötä 
ja sen aikana sekä soveltuu hiontapölyn pyyhintään. 
 
D845 - DX310 voimakas pesuneste on tarkoitettu erityisesti lian, rasvan ja muiden epäpuhtauksien 
poistoon ennen maalaustyötä. Tätä pesunestettä suositellaan käytettäväksi esipuhdistusaineena. 
 
D846 - DX103 muovipintojen pesuneste on suunniteltu erityisesti rasvanpoistoon aroilta 
muovipinnoilta. Mikäli D846 ruiskutetaan muovipinnalle ja sen annetaan haihtua, toimii D846 
muovipintojen pesuneste antistaattisesti.  
 
D8401 - vesipohjainen Low VOC pesuneste on vesipohjainen pesuneste, joka soveltuu 
puhdistukseen maalaustyön aikana.  
 

 

 

 

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY 
  
Kaada puhtaalle kankaalle runsaasti Deltron pesunestettä. 
Pyyhi puhdistettavat pinnat ennen ja jälkeen hiomisen. 
Pyyhi vain yhdensuuntaisin vedoin uudelleen likaantumisen välttämiseksi. 
Pyyhi lopuksi pinnat puhtaalla kankaalla. Älä anna pesunesteen kuivua puhdistetulla 
pinnalla. 

 

VOC TIEDOT 
 
D8401 - Vesipohjainen Low VOC pesuneste 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.a), on maks. 
200 g / litra. Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on maksimissaan 200 g / litra.  
 
D837- DX330 Pesuneste 
D845 - DX310 Voimakas pesuneste 
D846 - DX103 Muovipintojen Pesuneste 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon nämä tuotteet kuuluvat (tuotekategoria IIB.a), on maks. 
850 g / litra. Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on maksimissaan 850 g / litra.  

D837- DX330 Pesuneste 
D845 - DX310 Voimakas pesuneste 
D846 - DX103 Muovipintojen Pesuneste 
D8401 - Vesipohjainen Low VOC pesuneste 
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TERVEYS JA TURVALLISUUS 
 
Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön, eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin. 
Tämän teknisen tuotetiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknilliseen 
tietouteen. Tuotteen käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen. Tuotteen terveys- ja turvallisuustiedot löytyvät käyttöturvatiedotteesta, joka on 
ladattavissa: http://www.coravari.fi/ppg-kayttoturvatiedotteet ja http://scan.ppgrefinish.com/en.  
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