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Glasurit® HS-Non-Sanding-Fylder, sort G / F

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(c II)(540)535: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.c II ) i sin-klar-til-brug form, er maks 540 g/liter VOC. VOC indholdet i dette
produkt er 535 g/liter.
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

Påføring: Våd-i-våd Fylder til rationel lakering.
Egenskaber: Ingen slibning og ingen tørretid; meget sikker at spraye med, god vejrbestandighed og flot finish.

Kan anvendes i alle blandingsforhold sammen med Glasurit Non-Sanding Filler VOC white 285-38, for at
opnå forskellige grå nuancer.

Bemærkninger: • Inden påføring: Finslib spartlede områder og gammel lak med P320 (tør). Anvend 581-90 kontrolfarve
• Ikke nødvendigt at slibe nye OEM-dele
• Grund gennemslibninger med Glasurit® 283-150 etch primer filler.
• Ved blanding med 522-10 Kunststofadditiv kan produktet anvendes på alle lakérbare plastunderlag

der normalt anvendes indenfor autobranchen
• Dele lakeret med 285-49 kan overlakeres uden mellemslibning i op til 5 dage.

Anvisning S 4

 Rækkeevne: 331 m²/l ved 1 µm

Blandingsforhold 3 : 1 : 1 
100% by vol. 

 
285-49

Hærdere 33% by vol. 929-56, -55

Fortyndere 33% by vol. 352-91/-216
352-30, -40

Sprøjteviskositet
DIN 4 ved 20°C

16-19 s Brugstid v. 20°C 2 t

Overliggende kop
Sprøjtetryk

HVLP pistol: 1.3 mm
2.0-3.0 bar / 0.7 bar ved mundstykket

Højtrykspistol pistol:
1.3-1.4 mm 2 bar

Sprøjtegange 2 = 1x spartelområder / 1x hele området Lagtykkelse: ca. 20 - 35 µm

Udluftning ved 20°C 10 min. solide farver / 15-20 min. toplak/basefarve metalfarver (mat)


