
Exclusivamente para uso profissional!

Permacron® Race Blender
1070

Permacron® Race Blender 1070 foi desenvolvido para garantir uma
mistura fácil e eficaz no disfarce da "nova geração"de vernizes:
Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 e Permasolid® HS Speed Clear
Coat 8800.

Muito boa molhabilidade na película do novo verniz e na pintura
antiga.

....

Muito boa transição entre o acabamento antigo e original.....
Excelente resolução e um bom desempenho no alinhamento da
estrutura.

....

Transição perfeita na zona de disfarces.....
Baixo esforço de polimento.....
Acabamento de alto brilho de confiança.....

Diluente de Disfarces para  Permasolid® HS Race Clear Coat 8700
e
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Ficha Técnica

Spies Hecker - mais perto de si.

Uma Marca Axalta Coating Systems

PT / 1070A.3RA Ficha Técnica Nº 07.03.20191 /



Permacron® Race Blender 1070

Preparação do produto - aplicação Referência

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:

com Endurecedor 2K Permasolid HS Race Clear Coat 8700

com Endurecedor 2K Permasolid HS Speed Clear Coat 8800

Para instruções recomendadas ver páginas seguintes

Não aplicável

Conforme COV Esta mistura de produto não é conforme COV.
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Permacron® Race Blender 1070

Preparação do produto - aplicação Emabalagem spray

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:

com Endurecedor 2K Permasolid HS Race Clear Coat 8700

com Endurecedor 2K Permasolid HS Speed Clear Coat 8800

Para instruções recomendadas ver páginas seguintes

Não aplicável

Conforme COV 2004/42/IIB(e)(840) 810: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na
forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é
no máximo de 810 g/l.

07.03.20193 /PT / 1070A.3RA Ficha Técnica Nº



Permacron® Race Blender 1070

Técnica de disfarce para Permasolid Vernizes HS

Lixar a área de disfarce e a zona de transição para a pintura original
existente, p. ex. com 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc ou abrasivo
similar de outra marca.
Opcional: se desejado, polir área de disfarce mais ampla com pasta de
polir grossa.
Desengordurar a área preparada com Permahyd Silicone Remover
7080.
Misturar o Permasolid HS Race Clear Coat 8700 ou Permasolid HS
Speed Clear Coat 8800 conforme FT. Repintar o Permahyd Hi-Tec
Base Coat 480 ou Permahyd Base Coat 280/285 com a mistura pronta
a aplicar de Permasolid HS Race Clear Coat 8700 ou Permasolid HS
Speed Clear Coat 8800. Aplicar o verniz com técnica de disfarce em
demãos sucessivamente mais alargadas com pressão reduzida dentro
da área lixada.

Aplicar o Permacron Race Blender 1070 puro em várias demãos finas
com pressão reduzida sobre a área de disfarce. Dissolver a
pulverização e suavizar a transição do Permasolid HS Race Clear Coat
8700 ou Permasolid HS Speed Clear Coat 8800 e manter-e dentro da
área lixada com P3000.
Opcional: Manter-se dentro da área de polimento.
Secar conforme FT do verniz respectivo.
Secagem IV adicional da área de disfarce pode reduzir o risco de a orla
se enrolar quando polida.
Se necessário, lixar levemente a zona de transição após secagem e
arrefecimento dependendo do acabamento que se deseja obter, p. ex.
com 3M Trizact P3000 ou comparável.

Polir utilizando uma máquina de polir rotativa. Assegurar o controlo da
pressão de contacto e a direcção de rotação do filme de verniz fechado
para a área de disfarce.
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Permacron® Race Blender 1070

Produtos

Permacron® Race Blender 1070

Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

Permacron Race Blender 1070 é apenas para ser usado com  Permasolid HS Race Clear Coat
8700 ou Permasolid HS Speed Clear Coat 8800.

....

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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