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Deltron D899 
Dodatek - Antysilikon 
PRODUKT OPIS 
D899 Deltron Dodatek - Antysilikon 
 
OPIS PRODUKTU 
 
Antysilikon D899 to produkt dodatkowy, stworzony specjalnie, aby pomóc w usuwaniu problemów z 
„rybimi oczkami” w lakierze, których powstawanie jest związane z obecnością w powietrzu lub instalacji 
powietrznej silikonu lub tłuszczu. 
 
UWAGA! Jeżeli ten problem występuje w warsztacie, przed wszystkim sprawdź i usuń jego przyczynę. 
Użycie Antysilikonu D899 jest ostatecznością. 
 

PRZYGOTOWANIE PREPARATU 

 

 
D899 jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. 
 
Dodaj 15 ml D899 na litr gotowej do aplikacji mieszanki lakieru Deltron DG. 
 
Antysilikon powinien być dodany po aktywacji lakieru a przed jego rozcieńczeniem, aby 
upewnić się, że poziom emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO) dla produktu gotowego 
do użycia nie został przekroczony.  
 
Następnie dodaj rozcieńczalnika w proporcji podanej we właściwej karcie technicznej lakieru 
Deltron DG. 
 

WSKAZÓWKI I OGRANICZENIA 

 

 
Nie dodawać D899 do podkładów Deltron, lakierów rozcieńczalnikowych Deltron BC i 
lakierów wodorozcieńczalnych Envirobase™. 
 
Przekroczenie zalecanej ilości D899 w mieszance skutkuje powstaniem efektu „siadania” 
powłoki lakieru. 
 

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA 

 

 
Po pracy dokładnie umyj pistolet i narzędzia stosując płyn czyszczący lub rozcieńczalnik. 
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LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE 
 
Ten produkt nie podlega restrykcjom prawa w zakresie ograniczenia emisji Lotnych Związków 
Organicznych. W związku z powyższym, nie jest wymagana klasyfikacja emisji LZO dla tego produktu. 
Produkt może być używany wyłącznie w procesie renowacji samochodów. 
 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 
BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. 
PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU. 
Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt 
bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną 
odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o. o nie bierze odpowiedzialności za skutki 
zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne.  
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia 
produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników 
zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy 
szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich 
niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji 
znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów. 
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