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Udsprøjtningsteknik med Glasurit® 90-905 Alusilber

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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Påføring: Speciel tonefarve til bestemte farver som BMW A80, BMW A91 eller VW LZ49
Bemærkninger: Underlag: Glasurit Fylder / Surfacer eller Grundfylder 285-, 801-72 eller gennemhærdet, opløsningsmiddel-

resistent gammel lak
Hold især øje med forbehandlingen.
Hvis den ru overflade på grundfylderen forbliver, vil det resultere i et udseende med appelsinhud effekt.
Hvis sliberidser fra P500 slibningen forbliver, vil det påvirke overfladens kvalitet ved gennemspejling
af sliberidser. Anvend kontrolpulver for at kontrollere slibeprocessen. Anvend blød mellemlægsskive til
almindelig slibemaskine.

1. Forbehandling

P500 P1000 P1500
Udsprøjt-

nings-
område

700-1
1x

tørres tørt

2. Påføring af 90-M50 Trelags Tilsætning (1)
90-M50
Glasurit®
Udsprøjtningslak

2:1
93- E3

1 - 2
udsprøjtn.
på tilstød-

ende
område

udluftning
til mat

HVLP
1.3 mm
2.0 bar
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3. Påføring af Serie 90 tonet med “Alusilber” 90-905
90-905
Glasurit® Alusølv

2:1
93- E3

Omrøres
umiddelbart

efter
iblanding
af 93-E3

2 - 3 Udluft
efter hver

sprøjtegang

HVLP 
1.3 mm 

1.0 -
1.5 bar

4. Påføring af 90-M50 Trelags Tilsætning (2)
90-M50
Glasurit®
Udsprøjtningslak

2:1
93- E3

1 - 2
udsprøjtn.
på tilstød-

ende
område

udluftning
til mat

HVLP
1.3 mm
2.0 bar

Før påføring af Serie 90 effektlag, skal
der påføres et vådt lag af 90-M50 på
udsprøjtningsområdet for at undgå sprøjtetåge.

5. Påføring af Serie 90 tonet med “Alusilber” 90-905 (2)
90-905
Glasurit® Alusølv

2:1
93- E3

Omrøres
umiddelbart

efter
iblanding
af 93-E3

2 effektlag
udsprøjtn.
på tilstød-

ende
område

Udluft
efter hver

sprøjtegang

HVLP
1.3 mm

0.8-1.5 bar
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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
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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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6. Påføring af 923- klarlak ifølge teknisk information
923-
Glasurit® Klarlak


