
Exclusivamente para uso profissional!

Clear Coat Color Additives

Aditivos para coloração de vernizes. Fornece tonalidades vivas e
brilhantes às cores quando usa os vernizes Permasolid HS.

Embalado em frascos de 100 ml.....
Fácil manuseio e vazamento.....
Disponível em diferentes cores.....

Ficha Técnica

Spies Hecker - mais perto de si.

Uma Marca Axalta Coating Systems
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Clear Coat Color Additives

Preparação do produto - aplicação Referência - COV

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a
aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.

Pode ser utilizado com:

Verniz 2K com endurecedor Permasolid HS

Preparação do produto de acordo com a FT da qualidade seleccionada.
Para instruções recomendadas ver páginas seguintes

Consultar a FT original da qualidade seleccionada.

Conforme COV 2004/42/IIB(d)(420) 420: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(d)) na
forma pronta a usar, é no máximo de 420 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é
no máximo de 420 g/l.
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Clear Coat Color Additives

Preparação do produto - aplicação Referência não-COV

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a
aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.

Pode ser utilizado com:

Verniz 2K com endurecedor Permacron MS/HS

Preparação do produto de acordo com a FT da qualidade seleccionada.
Para instruções recomendadas ver páginas seguintes

Consultar a FT original da qualidade seleccionada.

Conforme COV Esta mistura de produto não é conforme COV.
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Clear Coat Color Additives

Método de disfarce para vernizes coloridos Permasolid.

Painel a reparar: lixar o aparelho (mínimo P500). Painel adjacente:
preparar para disfarce com abrasivo adequado, p. ex. Trizact – P1000.

Utilizar a técnica de disfarce e deixe evaporar a base bicamada de
acordo com o recomendado na FT Preparar o verniz colorido da
correspondente fórmula de cor conforme indicado no Phoenix.
Homogenizar bem e imediatamente após a adição do Spies Hecker
Aditivo para Verniz Colorido. Preparar o mesmo verniz não-colorido
com a mesma combinação endurecedor/diluente do verniz colorido.

Utilizar duas pistolas de aplicação ou dois copos descartáveis para
maior rapidez do processo. Aplicar a primeira demão do verniz colorido
sobre a área a reparar e alargar para o painel adjacente. Assegurar
que se aplica para além do bordo da cor bicamada aplicada
anteriormente. De seguida aplicar a primeira demão de verniz não
colorido na área mais ampla possível do painel adjacente e fundir na
segunda demão do verniz colorido. Evaporar.

Aplicar a segunda demão do verniz colorido sobre a parte a reparar e
alargar para o painel adjacente. Assegurar que se aplica para além do
bordo da primeira demão de verniz colorido. Aplicar a segunda demão
de verniz não colorido na área mais ampla possível do painel adjacente
e fundir na segunda demão do verniz colorido. Opção: aplicar outra
demão de verniz não colorido sobre a área total de repintura; isto
ajudará mais tarde se for necessário polir. Evaporar.

Secar o verniz conforme FT. Opção: Após secagem prolongada, toda a
área reparada pode ser despolida com P1000 e repintada com um
verniz não colorido para melhorar o aspecto final.
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Clear Coat Color Additives

Produtos

Permasolid® Clear Coat Color Additive 9040
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9041
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9042
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9043
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9044
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9045
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9046
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9047
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9048
Permasolid® Clear Coat Color Additive 9051

Mistura produtos

Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em  Phoenix no quadro de mistura
de produtos e na FT específica.

Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.....

Conceder um período adicional de tempo para pré-aquecimento até temperatura de painel.....

Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original. ....

Os Permasolid Vernizes HS podem ser repintados com eles mesmos nas primeiras 24 h sem
necessidade de lixagem intermédia.

....

Agitar manualmente as embalagens de Aditivos para Vernizes coloridos antes de usar.....

Adicionar os Aditivos para Vernizes Coloridos ao Permasolid Verniz HS de acordo com a cor e a
qualidade da base bicamada Spies Hecker que está a ser usada.

....

Detalhes podem ser encontrados no Phoenix.....

Adicionar Endurecedor/Diluente conforme FT do Permasolid Verniz HS a utilizar.
Para a aplicação em geral, seguir as recomendações da FT do respectivo Permasolid Verniz HS.

....

Agitar imediatamente após adição no verniz do Aditivo para Verniz Colorido.....
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Clear Coat Color Additives

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas
na embalagem. 

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do
sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou
aditivos que não pertencem à gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! 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 incorrecções, exactidão e insuficiência. 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 estão reservados. A
Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós
podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os
nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas
as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.
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