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Laksystem med 1K UV grundfylder til reparationer på
metaldele

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

Egenskaber: Høj effektiv reparationsløsning til små/mellemstore skader på monteringsplastdele lakerede med 1K UV-
A teknologisk grundfylder. Lavt energiforbrug og kortere procestider sammenlignet med eksisterende
reparationsløsninger. UV teknologi tillader hurtig tørring med næsten ingen effekt på underlagets
temperatur.

Rengøring

541-5
Glasurit®
Silikonefjerner

1 x tørres tørt

Slibning af
skadet område

P80-P150

700-10
Glasurit®
Affedtnings- og
rengøringsmiddel 1 x tørres tørt

 

Spartel (grov
+ fin)

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

948-36
Glasurit®
Hærderpaste, rød

+ 2-3% 20-30 min.
ved 20°C

3-5 min. P80/
P150 grov

slibning

P240/
P320 fin
slibning

700-1
Glasurit®
Rensemiddel

1 x tørres tørt

 

UV
Grundfylder

151-130, -170,
-190
Glasurit® UV
Grundfylder 1.1 mm

UV
2.0 bar

1/2 20 s
20°C

1 5 min.
(UV-A >
6 mW/
cm²)

P400
- P500

700-1
Glasurit®
Rensemiddel

1 x tørres tørt

Bemærk: Sprøjt ikke dækkende. Hvis der er behov for en højere lagtykkelse, kan et yderligere lag af UV Grundfylder
151-130, -170, -190 påføres med mellemliggende slibning efter at have tørret det første lag, maks. 120µm.
For gode tørreegenskaber respekter afstanden og lampens opvarmningstid samt vær’ opmærksom på
skyggekanter.

Toplak

Glasurit® Serie
22 HS-2K-Dæklak
VOC

eller Glasurit® Serie
22 HS-2K-Dæklak
VOC MC600

eller Glasurit® Serie
90 baselak

eller Glasurit® Serie
55 baselak

923-
Glasurit® HS
Klarlak VOC

 


