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Voorbehandeling van ondergronden en oude laklagen

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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Metalen ondergronden

Staalplaat

Glasurit®
Blechreinigungs-
mittel
360-4 1 x droog

wrijven
P150-
P180

Glasurit®
Blechreinigungs-
mittel
360-4 1 x droog

wrijven

 

Verzinkt
metaal

Glasurit®
Blechreinigungs-
mittel
360-4 1 x droog

wrijven
Schuurpad

Glasurit®
Blechreinigungs-
mittel
360-4 1 x droog

wrijven

 

Aluminium

Glasurit®
Blechreinigungs-
mittel
360-4 1 x droog

wrijven
P150-
P180

Glasurit®
Blechreinigungs-
mittel
360-4 1 x droog

wrijven

 

Kunststoffen

Kunststoffen

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1 x droog

wrijven
Schadeplek
P80-P600

Vlak
schuurpad

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1 x droog

wrijven

 

Kunststoffen
PUR-Schuim
en PA
(Polyamide)

Uitzweten Om
losmiddel of
water uit het
materiaal te
verwijderen

60 °C
1 uur

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1x met

bevochtigde
doek

Schadeplek
P80-P600

Vlak
schuurpad

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1 x droog

wrijven

 

GFK / SMC

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1 x droog

wrijven
P180-
P240

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1 x droog

wrijven
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Oude laklaag / Nieuw deel

Nieuw deel in
fabrieksprimer

Glasurit® KH-
Entferner für
Silicon und Teer
541-5 1 x droog

wrijven
Schhurpad

of
P240-
P320

Glasurit® KH-
Entferner für
Silicon und Teer
541-5 1 x droog

wrijven

 

Oude laklaag

Glasurit® KH-
Entferner für
Silicon und Teer
541-5 1 x droog

wrijven
Schhurpad

of
P240-
P320

Glasurit® KH-
Entferner für
Silicon und Teer
541-5 1 x droog

wrijven

 

Oude laklaag
Oplosmiddel-
gevoelig

Glasurit®
Entfetter/Reiniger
700-10

1 x droog
wrijven

Schhurpad
of

P240-
P320

P320-
P400

Rand zone

Glasurit®
Reinigungsmittel
700-1

1 x droog
wrijven

 


