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Produktinformasjon 
1K SPRAYPRIMER 
D8416 Hvid (G1), D8421 (G5), D8424 GRÅ (G6), D8426 
MØRK GRÅ (G7) 

Produktbeskrivelse 
D8416 1K sprayprimer brukes ved “gjennomslipning” til bart metall og små 
flekkreparasjoner. Den kan overlakkeres direkte med GRS-topplakker. 

UNDERLAG

Underlag 
Bart stål 
Galvanisert stål 
Originallakk 
GRP (glassfiber) 
Polyesterfyllere 
Gammel, sunn lakk * 

* Merk: Anbefales ikke på TPA-lakker eller -underlag. 
  Gamle syntetiske lakker må være grundig herdet. 

Ved påføring under en 2K 
surfacer 

Ved påføring direkte under 
topplakk 

Våt- og tørrsliping med 
slipepapir 

P280–P320 (GRP P400) P800 

Maskinell tørrsliping P220–P280 P360 

Underlaget må avfettes grundig før og etter hver slipeoperasjon. 
Bruk et egnet produkt fra PPG-serien.   
Se teknisk datablad RLD63V Deltron rengjørere vedrørende valg og bruk. 

Disse produktene er utelukkende til profesjonell bruk. 
RLD180V 
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VEILEDNING 

Rist sprayboksen til du hører blandekulene for å sikre at innholdet blandes godt (ca. 2 
minutter). 

Blanding – sprøyteklar. 

Sprøyteavstand – 15-20 cm 

Påfør 2 enkeltlag for å få en minimum lagtykkelse på ca. 25 µm. 

La overflaten tørke i 3–5 minutter mellom lagene. 

Ved 20 °C: Kan overlakkeres etter 10-15 minutter (avhengig av filmtykkelsen). 

D8421, D8424 og D8426 krever vanligvis ikke sliping og kan overlakkeres direkte 
med GRS-topplakker eller Envirobase HP. 
Hvis det imidlertid er nødvendig med større lagtykkelse, kan D8421, D8424 og D8426 
påføres enhver PPG 2K primer/surfacer. 

VOC-INFORMASJON 
EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.b) i bruksklar form er maks. 840 g/l VOC.  VOC-
innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 840 g/l. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål 
enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og 
teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at 
produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: 
http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia 
Midtager 29 
DK-2605 Brøndby   
Danmark 

Tlf.: +45 43 43 65 66 
Faks: +45 43 43 81 88 

Disse produktene er utelukkende til profesjonell bruk. 
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