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Anvendelse af matriser

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles
derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information
i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den
kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version
på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til
produktet er modtagers ansvar at overholde.
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Sektion B tilbyder information og svar på vigtige spørgsmål opsat i matrise-form.
 
•B 1 Forbehandling af underlag og gammel lak
 Hvordan rengør og sliber man forskellige underlag?

 
 

•B 2 Metalunderlag - spartel
 Hvilken spartel skal man anvende til forskellige typer af metalunderlag?

 
 

•B 3 Metalunderlag – grundfarve
 Hvilken grundfarve og/eller fylderprodukt kan anvendes til forskellige metalunderlag?

 
 

•B 4 Lakering af kunststof - grundfarve
 Hvilken grundfarve kan påføres på forskellige kunststoftyper?

 
 

•B 5 Grunder / grundfylder / fylder - kombinationer
 Hvilken grundfylder og fylder kan anvendes på hvilke grundere?

 
 

•B 6 Slibning af grundmateriale
 Hvilken slibeteknik og papirtype kan anvendes til forskellige grundmaterialer?

 
 

•B 7 Grundfylder / surfacer / toplak - kombinationer
 Hvilken toplak kan man påføre på hvilke grundfyldere og fyldere?

 

 

•B 8 Hærdere / aktivatorer til grundmaterialer
 Hvilke hærdere eller aktivatorer kan anvendes til forskellige grundmaterialer?

 
 

•B 9 Hærdere til toplak / klarlak
 Hvilke hærdere kan anvendes til hvilke toplakker eller klarlakker?

 

 
 


