
· aplicação em 1,5 demãos

· secagem rápida (ao ar e em estufa)

· muito bons brilho e alastramento

· rápido para polir

Restrito a utilizadores profissionais!
RA Ficha Técnica Nº PT / 8800 / 03

Uma Marca Axalta Coating Systems

Ficha Técnica

Permasolid®
HS Speed Clear Coat 8800.

O Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 é um verniz Altos Sólidos de 
secagem muito rápida.
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Permahyd® Base Bicamada Hi-TEC 480

De preferência utilizar Permahyd® WT Additive 6052

2:1 em volume com
Permasolid® VHS Air Dry Hardener 3250

Pronto a aplicar: 60 minutos a +20ºC.

(consultar RA Ficha Técnica Nº 480.0, 480.1)

Proporção de mistura:

Tempo de vida da mistura:
(dependente do endurecedor utilizado e/ou das condições 
ambiente)

Substrato.

Aplicação. 

Nota importante: Tem de se adicionar 5% de Permahyd® Hardener 3080 ao 
Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

No caso de se utilizar a técnica de disfarce, o Permahyd® 
Blend-In Additive 1050/1051 tem de ser activado com 5% 
Permahyd® Hardener 3080.

Substratos adequados:

Permasolid® VHS Speed Hardener 3251

A selecção de endurecedores depende do processo de 
secagem (ver secagem).

Nota:
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Fora-de-poeiras**: 15 - 20 minutos
Seco para manusear (manobrável)**: 35 - 50 minutos
Pronto a polir**: 50 - 90 minutos

** Notas especiais: Humidade de referência: 40 - 80%

* Consultar instruções do fabricante!

 -

Método de aplicação:

Viscosidade de aplicação
4 mm, +20 ºC, DIN 53211:

Adição de diluente a +20 ºC, 
temperatura do produto:

Pressão de aplicação*:

Espessura seca recomendada:

com Permasolid® VHS Air Dry 
Hardener 3250

Secagem.

não é necessário

Nº de demãos:

1,2 - 1,3 mm

1,8 - 2,0 bar

A primeira demão leve a formar quase um filme uniforme, 
seguida directamente de uma demão completa.

Pressão de atomização*:

HVLP“Compliant”

Secagem ao ar:

1,5

1,2 - 1,3 mmBico da Pistola*:

0,7 bar

45 - 55 µm de espessura seca aplicada

O processo de secagem não deve ser interrompido até a 
superfície estar fora de poeiras.

Poderm ser necessários períodos de secagem mais 
prolongados se a humidade é <40%.

 -

viscosidade de mistura
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5 - 10 minutos

10 - 15 minutos

Pronto a polir:

5 - 10 minutos

15 minutos

Pronto a polir:

ou

5 minutos

*

Notas especiais:

É possível repintar o Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 
nas primeiras 24h sem lixagem intermédia.

com Permasolid® VHS Speed 
Hardener 3251* (ver Notas 
especiais)

Quando a humidade do ar for elevada o mais lento 
Permasolid® VHS Air Dry Hardener 3250 pode ser utilizado.

Período de evaporação de 
solventes:

Tempo de secagem a
+40 - 45ºC (temperatura do 
objecto):

Período de evaporação de 
solventes:

Tempo de secagem a
+40 - 45ºC (temperatura do 
objecto):

Pronto a polir:

Após utilização, as embalagens de verniz e do endurecedor 
têm de ser imediata e correctamente fechadas, para 
resguardar da humidade.

com Permasolid® VHS Speed 
Hardener 3251

2) Ajuste para Inverno
     temperatura < +20°C

Tempo de secagem a
+60 - 65ºC (temperatura do 
objecto):

10 minutos após 
arrefecimento

Secagem em estufa:

1) Ajuste para Verão
     temperatura > +20°C

Não é possivel a plastificação/foscagem nem a adição de 
Permasolid® Clear Coat Color Additives 9040 - 9046.

Após encetadas, as embalagens de verniz e de endurecedor 
devem ser consumidas no prazo de um mês.

A humidade tem influência aceleradora na secagem e tempo 
de vida.

10 minutos após 
arrefecimento

10 minutos após 
arrefecimento
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Pode provocar uma reacção alérgica cutânea (H317).
Provoca irritação ocular grave (H319).
Consulte a Ficha de Dados de Segurança.

Ponto de inflamação:

Teor em COV:
2004/42/IIB(d)(420)420

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15

Phone +49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax +49 (0) 2234 / 6019 - 4100

D-50858 Köln

O valor limite UE para este produto (categoria de produto IIB.d) 
na forma pronto a aplicar é máx. 420 g/litro de COV.

Nota sobre Segurança: Este produto está classificado de acordo com o regulamento 
(CE) 1272/2008 (CLP):

É fortemente recomendada a utilização de equipamento de 
protecção individual adequado durante a aplicação para evitar 
a irritação da pele e dos olhos.

O teor em COV deste produto na forma pronto a aplicar é máx. 
420 g/l.

A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores 
conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas 
exactidão, precisão e perfeição. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. 
A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos reservados. A Ficha de 
Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Poderemos modificar e/ou interromper o 
funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a nossa vontade e sem aviso, não assumindo 
qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para 
quaisquer futuras alterações e emendas.

Dados técnicos.

www.spieshecker.pt

+37 °C
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