DELTRON D851
D851 e recomendado para retocar cores metalizadas e perolizadas do Deltron BC.
Preparação
Aplicação da tinta solvente Deltron
Metálica e Perolizada Solvente
Aplicar a 1ª passada de tinta semi-úmida somente sobre a área com primer aplicado, aplicar a 2ª passada
de tinta semi-úmida sobre a mesma área avançando 3 cm para cobrir a sombra do primer, aplicar 1 se
necessário 2 passadas (leves) da tinta diluída (1:1) com o aditivo Deltron D851 avançando até o fim do
degrade feito com grão 800 disco.
Se necessário aplicar uma demão de controle para alinhamento das partículas de alumínios e perolas.
Aplicação da tinta solvente Deltron
Tricoat / base
Aplicar a 1ª passada da base semi-úmida somente sobre a área com primer aplicado, aplicar a 2ª passada
de base semi-úmida sobre a mesma área avançando 3 cm para cobrir a sombra do primer.
Tricoat / efeito
Aplicar a 1ª passada de efeito semi-úmida sobre a área que a base foi aplicada, aplicar a 2ª passada de
efeito semi-úmida sobre a mesma área avançando 3 cm.
Aplicar 1 se necessário 2 passadas (leves) da tinta diluída (1:1) com o aditivo Deltron D851 avançando
até o fim do degrade feito com grão 800 disco.
Se necessário aplicar uma demão de controle para alinhamento das partículas de alumínios e

perolas.
PRAZO DE ARMAZENAGEM
Conforme validade informada na etiqueta.
A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a
embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes
externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35ºC.
RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA
Número ONU: 1263
Número de risco: 33
Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.
Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações
de Segurança de Produto Químico deste material.
ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar
as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.
Para mais informações:
Customer Refinish 0800 055 4050 customer_tec@ppg.com
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda.
Rod. Anhanguera, Km 106 –
Bairro: Jardim São Judas Tadeu –
CEP 13180-900 –
Sumaré – SP - Brasil
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