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Glasurit®-Mengsysteem

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

Mengsysteem
1. Mengmachine:
Met de mengmachine bestaat de mogelijkheid om, de mengkleuren en de basislak concentraten van de
aflaksystemen op één mengsysteem te plaatsen. Let op de regelgeving in verband met (ATEX, VbF etc.).

2. Mengdeksel:
De mengdeksels worden compleet geleverd. Ze bestaan uit een roerwerk, deksel en aandrijfwiel. De hoogte is
reeds vooraf ingesteld.
 

Let op: de mengkleuren moeten voor dat ze in de mengmachine gaan, eerst zorgvuldig met een maatlat worden
opgeroerd. Het complete mengdeksel wordt op het geopende blik met mengkleur gezet. Door de twee klemmen
van het mengdeksel in te drukken en te draaien, is het blik afgesloten. Mengkleur met mengdeksel is nu klaar
voor gebruik.

3. Gebruik:
Wij adviseren een mengtijd aan van 10 minuten s’ morgens en s’ avonds.
opmerking:
 

er zijn landspecifieke geldige arbeids- en zekerheidsrichtlijnen. Eveneens bestaande ongevalvoorschriften en richtlijnen ivm.
het werken met schadelijke stoffen.
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Het mengen van kleuren
1. Algemeen:
Voor het gebruik moeten de mengkleuren goed omgeroerd worden. Om goede menging te bereiken moeten de
mengkleuren zich in een homogene toestand bevinden.
 

Vooraleer men nieuwe mengkleuren op het mengsysteem plaatst, eerst de inhoud goed handmatig met een
metalen maatlat of met een pneumatische mixer oproeren. Pas daarna het mengdeksel plaatsen.

2. Bepaling van de kleur:
De carrosseriekleur door middel van de aanwijzingen in het voertuig of de boordpapieren opzoeken. Met
behulp van deze kleurcodes kunnen de desbetreffende mengformules terug gevonden worden op het
kleurenzoeksysteem. Deels zijn er naast de standaard kleur nog meerdere kleurvarianten of nuances
beschikbaar. Ook kan men werken met het Color Profi Systeem. Met de hulp van de kleurcode kan men het
juiste kleurvignet vinden. Na controle van het CPS kleurvignet kan men met de betreffende mengformule
onmiddellijk de kleur mengen
 

Opgelet:
 

Alle gegevens van de mengformule zijn strikt op te volgen.
3. Tarreren van het lege blik:
Leeg blik op de mengplateau van de computerweegschaal plaatsen en tarreren dat de aanduiding op nul staat.

4. Wegen van de aangegeven posities:
Aangezien onze mengformules cumulatieve waarden aangeven, is het noodzakelijk op elke opgegeven positie
exact het voorgeschreven gewicht toe te voegen.

5. Oproeren van de menging:
Na het beëindigen van het wegen, het mengsel met een menglat goed omroeren. Wij adviseren om uit het
standpunt van kleurnauwkeurigheid het blik om te roeren van de rand naar het midden toe. Voor het gebruiken
van gemengde kleuren moet een spuitstaal gemaakt worden (bij tweelaagsystemen met blanke lak), gedroogd
en met het voertuig vergeleken worden. Bij kleurverschillen moet eventueel aangekleurd worden of een andere
variant gebruikt worden.
 

Een spuitstaal is bij het gebruik van het Color Profi Systeem slechts in zeldzame gevallen noodzakelijk. De CPS
kleurvignetten dienen dan als spuitstaal.


