
Teknik Bilgi - Binek araçlar

P-C-15
Vernik, hava kurumalı 

Güvenlik uyarısı:
Bu ürünler sadece profesyonel kullanim amaçlidir. Bu ürünün < 0.1 µm altinda partikül içerdigi göz önüne alinmalidir.
2004/42/IIB(d)(420)419: AB limit VOC degeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanima hazir sekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün
VOC içerigi 419 g/litredir.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar
üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 02/2022

JS
ON

 c
re

at
ed

 2
02

2-
08

-1
1T

06
:4

8:
24

+0
00

0,
 M

PV
 4

.1

Sayfa 1/2

Uygulama: Özellikle 90 seri bazkatlar için ProClass - Vernik  

Özellikler:  
Yüksek verimli vernik - hava kurumalı.Geniş uygulama yelpazesi.

Açıklamalar: P-C-15 vernik ile en iyi sonuçlar,%20-80 nem ve 15-35°C sıcaklık aralığında elde edilecektir.
P-C-15 verniğin kullanıldığı 90-M 50 ve 3 aşamalı uygulamaların tüm aşamasında, gri tonlardaki
bazkatlar da dahil olmak üzere tüm bazkatlara 93-IC 330 bazkat katkısından 5% eklenmelidir.
93-IC 330, 80-M baz konsantreleri içeren karışım formüllerinde kullanım için uygun değildir.
P-C-15 ile vernik kaplama yapılmadan önce bazkat iyice kurutulmalıdır.

.

Handling

Bazkat hazırlama:
• 1.adım: Renk formülünü tartın sonrasında iyice karıştırın.
• 2. adım: Bazkat için 93-IC 330 Katkı Maddesinden  %5 ekleyin ve ardından hemen karıştırın. (Pot life maks. 30 dak.)
• 3. adım: 93-E 3 Ayarlama bazını (veya 93-E 3 yavaş varyantını) kullanarak normal şekilde seyreltin ve hemen karıştırın.

Bazkat uygulama:
• Standart 90 seri uygulamasına göre uygulama yapınız. 

.

1:1+20 %

Vernik hazırlama
 

Karışım oranı 100 % hacmen P-C-15
Vernik, hava kurumalı 

Sertleştirici 100 % hacmen P-H-425
ProClass Sertleştirici 

Tiner 20 % hacmen P-R-125
ProClass İnceltici 

uygulamaya hazır karışım
viskozitesi, 20°C DIN 4: 12-15 s Potlife 20°C 25 dk.

.



Teknik Bilgi - Binek araçlar

P-C-15
Vernik, hava kurumalı 

Güvenlik uyarısı:
Bu ürünler sadece profesyonel kullanim amaçlidir. Bu ürünün < 0.1 µm altinda partikül içerdigi göz önüne alinmalidir.
2004/42/IIB(d)(420)419: AB limit VOC degeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanima hazir sekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün
VOC içerigi 419 g/litredir.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar
üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 02/2022

JS
ON

 c
re

at
ed

 2
02

2-
08

-1
1T

06
:4

8:
24

+0
00

0,
 M

PV
 4

.1

Sayfa 2/2

Uygulama:  Konvansiyonel tabanca  HVLP tabanca

Uygulama basıncı bar 2

Meme basıncı bar 0,7

Meme çapı 1,2-1,4 1,3

Uygulama katları ½ + 1

Film kalınlığı: μm 40-50

Boyama talimatları Katlar arasında flash off gerektirmez. 

.

Kuruma 20 °C

Toz tutmama süresi: yaklaşık10
dakika*
Montaja hazır olma süresi:
yaklaşık 25 dakika*
Kuruma süresi: yaklaşık 60
dakika*
*  (neme bağlı olarak 20°C'de 55%
RH)

Kuruma 40 °C 25-30 dk.

  


