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Snelle reparatiemethode nat in nat

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.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Eigenschappen: Systeem voor snelle, economische reparaties van b.v. kleine schades en nieuwe onderdelen. Tijdbesparing
met het nat in nat systeem door het gebruik van Glasurit® Non-Sanding-Füller 285-31, hellgrau, 285-38,
weiss, 285-49, schwarz

Reinigen

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

wrijven

Reparatieplek
blank schuren

P16-P150

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

wrijven

 

Plamuur
( Grof + fijn )

Glasurit® Ratio-
Spachtel weiss
839-20 / 20K

Glasurit®
Härterpaste rot
948-36

+ 2-3% 20 °C
20-30 min.

3-5 min. P80/
P150 Grof
schuren

Glasurit®
Schleifkontrollfarbe
schwarz
581-90 P240/

P320 Fijn
schuren

700-1
1x

droog
wrijven

 

Primer

Glasurit® PKW-
Grundfüller
hellbeige
283-150

Glasurit®
Zusatzlösung
352-230

1:1
Maatlat

HVLP
1,3-1,8

mm
2,0-3,0 bar

1 dunne
10-15 µm

20°C
10 min.

 

Vuller

Glasurit® HS-
Non-Sanding-
Füller
285-38, -49

Glasurit® HS-
Füllerhärter
929-55, -56

Glasurit®
Einstellzusatz
352-

3:1:1
Maatlat

HVLP
1,3mm

2,0-3,0 bar

1 - 2
20 -

35 µm

20 °C
10-20 min.

Alternatief: Glasurit® Non-Sanding Füller, lichtgrijs 285-31, HS-Tönfüller 285-95

Aflak

Glasurit® HS-2K-
Decklack 22

of Glasurit® 2-
Schicht-Decklack
55

Glasurit® MS / HS
Klarlack
923-

of Glasurit® 2-
Schicht-Decklack
90

Glasurit® MS / HS
Klarlack
923-

 


