D8186 Waterborne Clearcoat
Descrição do Produto
Verniz base d´água D8186, é um verniz formulado com a mais recente tecnologia de produtos base d´água. D8186 foi
desenvolvido exclusivamente para uso sobre o basecoat Envirobase HP a fim de proporcionar uma alternativa base
d´água completa, para o reparo de acabamentos originais OEM.
O processo de aplicação produz um acabamento de alta qualidade sendo realmente uma alternativa para oficinas que
desejam minimizar suas emissões de VOC.
Embalagens
Produto
D8186.11

Embalagem

Conteúdo

1 litro

1 litro

Produtos Relacionados

Superfícies Compatíveis

D8221 – WB Clearcoat Hardener
D8448 – WB Clearcoat Thinner

Processos
Proporção de Mistura em volume:
D8186 Waterborne Clearcoat
D8221 WB Clearcoat Hardener
D8448 WB Clearcoat Thinner

2
1
1,6

Vida Útil à 20ºC a 25ºC:
2 horas.
Bico da Pistola:
1.3 - 1.6 mm
Pressão de aplicação:
30 lb/pol²
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D8186 Waterborne Clearcoat
Número de passadas:
2 passadas.

Tempo de Secagem:
Secagem Estufa 60ºC:
40 minutos

PRAZO DE ARMAZENAGEM
36 meses
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.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nosso
produtos e usos, nao podendo ser considerados como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas
aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do apromoramento
e evolução contínua do conhecimento técnico.
As informações são válidas, únicas e exclusivamente para as aplicações descritivas nesta Ficha Técnica. Para aplicações
diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Departamente Técnico.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Customer Refinish – 0800 055 40 50
customer_tec@ppg.com
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda
Rodovia Anhanuera, KM 106
Jardim São Judas Tadeu – Sumaré – SP
CEP: 13180-480
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