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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

D8115 Matt Clearcoat  

D8117 Semi Gloss Clearcoat 

 
Descrição do Produto 

Os produtos D8115 (Matt) e D8117 (Semi-Gloss) foram desenvolvidos para uso sobre os basecoats das linhas 
Envirobase® High Performance, Global GRS Deltron e Nexa Autocolor 2K.  
O sistema Deltron Matt Clearcoat é composto por dois vernizes acrílicos 2K projetados para reproduzir uma gama de 
baixos níveis de brilho para os reparos de veículos especializados ou áreas de veículos originalmente finalizadas com um 
verniz de baixo brilho (por exemplo, Mercedes Matt Finish). Para permitir as variações de brilho normais - devido a cor, o 
modelo, a posição de reparo no veículo, etc, a mistura atual dos dois Vernizes pode ser variada de acordo com a 
necessidade do veículo a ser reparado.  
OD8115 / D8117 ou a mistura dos dois pode ser usada em plásticos rígidos, sem a necessidade de aditivos especiais. 

 

Composição Básica 

Resina acrílica poliuretano, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos. 

Embalagens 
          Produto            Embalagem          Conteúdo 

D8115.11 1litro 1litro 

D8117.11 1litro 1 litro 

 

 

Produtos Relacionados 
Base Poliéster Deltron 

 

 

 

Para diferentes níveis de brilho usar proporções abaixo: 
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Processos 
  

             
 

Proporção de Mistura em volume: 

D8117 Verniz Concept 2020                                    3 

D8238  Endurecedor MS Rápido/Médio                   1 

D807 Diluente Médio                                                 1,5 

 Viscosidade de aplicação a 20ºC - 25ºC: 
Viscosidade de aplicação  

 14 – 16  

  
 Vida Útil à 20ºC: 

1 – 2 Horas 

 Bico da Pistola: 
 1.2 - 1.4 mm 
 

 Pressão de aplicação: 
  30 lb/pol² 

 Número de passadas: 

1 molhada e 1 média. 

 
       

 

Tempo de Secagem: 
Secagem Estufa 60ºC 

30 minutos  

 

 

IR (Infravermelho) 

8 -15 min 
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Notas Gerais do Processo 

 
SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO 
Quando mascarando uma reparação, deve ser tomado cuidado para minimizar o contato direto de fita crepe para o 

acabamento Matt originais. Nos casos em que é necessário o uso de fita adesiva directamente sobre o acabamento original, a 

fita deve ser removido antes do cozimento para evitar a marcação da original que não pode recuperar.  

Os Deltron D8115 Vernizes / D8117 deve ser aplicado em cima de uma camada de base limpa e livre de poeira.   

Cuidados devem ser tomados para evitar a inclusão de sujeira em todas as fases. 

Retificação de inclusão sujeira em fosco ou acetinado acabamentos não é possível após a última camada de verniz. 

 

Desempenhos e limitações: 
Os níveis de brilho alcançados poderão variar, dependendo da espessura do filme e da aplicação. Espessura do filme de 

baixo e aplicação a seco dará uma Low Gloss. Elevada espessura e aplicação molhada dará um nível de brilho mais elevado.  

Cuidados devem ser tomados para evitar espessuras muito altas elevadas, porque a cor final pode ser afetada.  

Nesta situação, o reparo será necessário lixar e recobrimento com Basecoat e Verniz.  

Remoção da sujeira do revestimento de Matt final não é possível. 

 

Pintura Parcial (Retoque)  
D868 para fusão de pinturas parciais (retoques). Diluir uma pequena quantidade do verniz pronto para uso com D868 na 

proporção 3 : 1. Aplicar na emenda diluir novamente esta mistura na proporção 2 : 1, finalizando o retoque. 

 

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 
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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 

 

 

 

 


