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DELTRON DG D868  

 

Descrição do Produto  

  

RETOQUES 

Depois que a área reparada estiver sido pintada, limpar o revólver e pulverizar o solvente para 

Retoques Deltron DG D868, puro ao redor da área reparada, afim de apagar os contornos e unificar 

a área reparada com o restante do painel. Aplicar o solvente começando de fora para dentro da área 

reparada. Seguir sempre as linhas horizontais do lixamento. 

 

Saúde e Segurança 

 
Procure pela ficha de dados de segurança do material (FISPQ) para maiores detalhes sobre saúde 
e segurança. 
Os catalisadores Deltron e sua mistura com Deltron DG contém isocianato e deste modo precauções 
particulares de segurança devem ser tomadas. 
Óculos de segurança devem ser utilizados quando estiver misturando e utilizando o produto para 
prevenir respingos acidentais dentro do olho. Se houver contato acidental lave os olhos com água 
em abundância e consiga auxílio médico imediatamente. 
O ambiente de trabalho deve ser muito bem ventilado. 
Quando estiver aplicando o produto, tanto o operador, como as pessoas próximas deverão utilizar 
máscaras ou equipamento de respiração adequados. 
Não fume enquanto estiver utilizando os produtos. 

 

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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