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Glasurit® Farveblandings-system

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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Mixmaskiner
1. Mixmaskiner:
Mixmaskinerne er designet til at holde baselak/dæklak-mixfarver. Alle nationale regulativer vedrørende
eksplosionssikring samt opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

2. Omrørere:
Omrørerne leveres som komplette enheder som består af omrøreren, låg og bevægelsesmekanismen. Højden
på enhederne er allerede forindstillet. Husk endelig at omrøre malingen i den åbne dåse grundigt før påsætning
af omrøreren. Placér den komplette omrører på den åbne mixfarvedåse og fastgør den ved at presse og dreje
klemmerne. Enheden er derefter klar til brug.

3. Anvendelse:
Omrørerne bør køre i ca. 10 minutter om morgenen og om aftenen.
 
 

Bemærkning:
 

Alle nationale og/eller lokale gældende arbejdsforskrifter, betjeningsinstruktioner og sikkerhedsregulativer ligesom
eksisterende regler for forebyggelse af ulykker samt regulativer om farlige stoffer skal overholdes.
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Farveblandingsprocedure
1. Generelt:
Mixfarver skal omrøres grundigt før brug. For at opnå gode blanderesultater er det essentielt at mixfarverne er i
homogeniseret stand.
 

Indholdet i nye dåser skal derfor omrøres i grundigt inden de sættes i mixmaskinen, enten i hånden med en
metalrørepind eller med en elektrisk/pneumatisk omryster. Derefter skal rørelåget påsættes.

2. Bestemmelse af farve:
Identificer farven på køretøjet som skal lakeres gennem information givet fra køretøjet selv eller tilhørende
dokumenter. Ved hjælp af farvekoden kan man på det respektive farvemedie finde frem til recepten. Udover
standardfarverne findes også recepter på flere farvevarianter. Endvidere kan man også anvende COLOR-
PROFI Systemet til at bestemme det/de tilhørende CPS farvekort til farvekoden. Efter kontrol af det/de
tilhørende farvekort kan den respektive recept anvendes til at blande farven.
 
 

Bemærk:
 

Alle specificerede detaljer i recepten skal følges nøje.
3. Nulstilling af vægten:
Placer en tom dåse eller beholder på vægtens vejeplatform og nulstil vægten.

4. Afvejning af de indikerede mængder:
Da blanderecepten giver akkumulerede mængder i vægt, er det ikke nødvendigt at lægge de individuelle
mængder til. Tilfør blot hver af de indikerede blandereceptkomponenter indtil vægten viser at den forudbestemte
mængde er nået for den specifikke komponent i recepten.

5. Omrøring af blandningen:
Når afvejningen er færdig skal blandingen omrøres grundigt med en rørepind. Af farverelaterede grunde bør
omrøringen foretages fra kanten af dåsen imod midten og al maling der hænger på rørepinden skal forsigtigt
skrabes af og blandes i. Før blandingen påføres skal der opsprøjtes en sprøjteprøve (hvor også klarlak påføres
ved et baselak/klarlak-system). Tør farveprøven og sammenlign med køretøjet der skal lakeres. Hvis farven ikke
passer så juster den ved toning eller anvend en variant.
 

Ved brug af Color Profi Systemet er det sjældent nødvendigt med farveprøver da CPS farvekortene i sig selv er
farveprøver.


