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Piktogrammer - betydning

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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Teknisk Information Forbehandling

Se teknisk info Afrensning

Mixe

Blandingsforhold 1:1
2 komponenter

Blandingsforhold
2 komponenter

Blandingsforhold
3 komponenter

Anvend målepind Tilsætning af hærder

Omryst Spraydåsen
før brug

Viskositets justering

Sprøjteviskositet

Påføring

Sprøjtepistol med
overliggende kop

Sprøjtegange
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Spartel Pensel Rulle Aerosol

Tørring

Afdampning Tørretid Infrarød tørretid Ultraviolet

Slibning

Manuel slibning, våd Manuel slibning, tør Slibemaskine, våd
(Excentrisk)

Slibemaskine, tør
(Excentrisk)

Polering

Farver

Omrøring Omrøring i
mixmaskine

Farvesammenligning Bildel / kontrastfarve Udsprøjtning

Begrænset dækkraft Recept er ændret Recept er ændret Heloplakering Kan ikke mixes (CBI)



Teknisk information
F 3

11/2013

Piktogrammer - betydning

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

varianter Denne farve
indeholder et

Specialprodukt.
Den kan bestilles

hos din leverandør.

Special tonefarve.
Denne farve kan

bestilles hos
din leverandør.

Interiør farver Farver i motorrum og
bagagerum

Farve til fælge Recept indeholder
basefarve som er på
vej ud af sortimentet

Flerfarve kombination

Recepten indeholder
bly

Strukturfarve Mat farve Klarlak

1 lag 2K dækfarve
fuld glans eller 1K

baselak

Tonet klarlak Grundfarve 3-lags farve
(multicoat)

Anvisning

Farve til profilliste Farve til striber Farve til tag Farve til detaljer
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Lagring

Beskyttes mod frost Lagres køligt Beskyttes mod fugt Luk forpakningen Lagerstabilitet


