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Gebruik van de matrix

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden
onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze
gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze
uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste
versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De
ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.
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In deel B vindt u de fundamentele informatie en antwoorden van de centrale vragen,
overzichtelijk in de vorm van een matrix.
 
•B 1 Voorbehandeling van ondergronden en oude laklagen
 Hoe worden de verschillende ondergronden gereinigd en geschuurd?

 
 

•B 2 Metalen ondergronden –Plamuur
 Welke grondmaterialen kunnen op welke metalen ondergronden gebruikt worden?

 
 

•B 3 Metalen ondergronden-Grondmaterialen
 Welke grondmaterialen kunnen op welke metalen ondergronden gebruikt worden?
•B 4 Kunststof laksysteem-Grondmaterialen
 Welke kunststoffen kunnen met welke grondmaterialen behandeld worden?

 
 

•B 5 Opbouwcombinaties-Primers / Grondvulle
 Welke primers of grondvullers kunnen op welke ondergrond ingezet worden?

 
 

•B 6 Schuren van grondmaterialen
 Welke schuurtechnieken, schuurpapier en korrels, kunnen bij verschillende
grondmaterialen ingezet worden?
 
 

•B 7 Opbouwcombinaties grondmaterialen / aflak
 Welke verharders of toevoegingen is voor welk grondmateriaal nodig?

 

 

•B 8 Verharders voor grondmaterialen
 Welke verharders kunnen in welke grondmaterialen ingezet worden?

 
 

•B 9 Verharders voor aflak / blanke lak
 Welke verharders kunnen in welke aflakken of vernissen ingezet worden?

 

 
 


