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Hærdere / Aktivator til grundmaterialer

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.

 

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

Spartel 948-22 948-36 / -52

839-20/20K Glasurit® Ratio-Spartel, hvid  

839-25 Glasurit® Finspartel  

839-55 Glasurit® Soft-Spartel  

839-70/70K Glasurit® Universal-Spartel  

839-85 Glasurit® Multi Strygespartel  

839-90 Glasurit® Kunststofspartel,
grå

 

901-21 Glasurit® Glasfiberspartel  

1006-26 Glasurit® UP-Sprøjte Spartel,
grå

 

Grundere 352-230 929-26

283-150 Glasurit® PKW-Grundfylder,
lysbeige

 

285-26 Glasurit® 2K SF Grunder  
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Grundfyldere 352-228 929-55 929-56 929-58 965-60 93-E3

283-150 Glasurit® PKW-Grundfylder,
lysbeige

         

285-230 Glasurit® Grundfylder Pro,
hvid

         

285-270 Glasurit® Grundfylder Pro,
grå

         

285-290 Glasurit® Grundfylder Pro,
sort

         

285-505 Glasurit® HS-Grundfylder,
grå

 
1

     

285-555 Glasurit® HS-Grundfylder,
sort

 
1

     

285-655 Glasurit® HS-Grundfylder,
hvid

 
1

     

285-700 Glasurit® Grundfylder  
1

     

285-730 Glasurit® Grundfylder, hvid  
1

     

285-790 Glasurit® Grundfylder sort  
1

     

801-72 Glasurit® Grundfylder EP,
grå

         

934-70 Glasurit® 2K-Kunststof-
Grundfylder

         

176-72 Glasurit® 1K Grundfylder,
mørkegrå, vandfortyndbar
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Fyldere 929-55 929-56

285-0 Glasurit® Transparent sealer,
farveløs

2

285-31 Glasurit® HS-Non-Sanding-
Fylder, lysgrå

2

285-38 Glasurit® HS-Non-Sanding-
Fylder, hvid

2

285-49 Glasurit® HS-Non-Sanding-
Fylder, sort

2

285-95 Glasurit® HS tonefylder

Kan ikke påføres

Mulige grundmaterialer – hærdere kombinationer

til store overflader og ret høje påføringstemperaturer

til små overflader og ret lave påføringstemperaturer

 


