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Reparations-system med udsprøjtning
Glasurit® Serie 90 baselak perlemor

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: Ingen transparante pearl-effekter kan lakeres kant-til-kant på grund af at varierende sprøjteteknik og
lagtykkelse påvirker effekten. En god lakering med dette system kræver udsprøjtning på et forholdsvis
stort område på den tilstødende del. For at opnå et perfekt resultat skal man anvende samme farve på
grundfarven (første lag) og pearl-effekten, som allerede findes på bilen fra produktionen. Små reparationer
med udbedring indenfor samme del giver sjældent et perfekt resultat. Lav i stedet udbedringen på
tilstødende del(e).
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