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Glasurit® 1K Express-Grundfylder, lysgrå G / GF

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)743: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e ) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette
produkt er 743 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: 1K grundfylder i spraydåse til brug ved reparationslakering
• Grundfylder til små gennemslibninger indtil det bare metal
• Rustbeskyttelsesprodukt til brug under Glasurit 285- grundfyldere og fyldere/surfacere (slibe version)
• Grundfylder egnet til Spot-Repair

Egenskaber: • Meget god rustbeskyttelse på stål, galvaniseret stål og aluminium.
• Hurtig tørretid
• Flot finish

Bemærkninger:

1. Grundfylder / rustbeskyttelsesprodukt til brug under Glasurit 285- grundfyldere
og fyldere/surfacere

Påføring Grundfylder Rustbeskyttelsesprodukt til brug under
Glasurit 285- grundfyldere og fyldere/
surfacere

Anvisning   

Rækkeevne   

Omrystning 2 min. 2 min.

Henvisning Anvend ikke deformerede spraydåser. Må ved omrystning ikke slås mod faste emner. Ved
omrystning udløses blandekuglerne. Undgå stød, friktion og slag.

Sprøjtegange 3 - 4 1 - 2

Lagtykkelse 30 – 40 µm 15 - 20 µm

Udluftning ved 20°C ca. 5 min. imellem sprøjtegangene 10 min.

Tørring ved 20°C
Tørring ved 60°C

1,5 - 2 timer
30 min.

 

Infrarød (kortbølge)
Infrarød (mellembølge)

5 min. 50% 
7 min.

 

Slibning P800 eller “ultrafine” slibeklods  
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2. Grundfylder brugt i Spot-Repair systemet
Påføring Grundfylder brugt i Spot-Repair systemet

Anvisning  

 Strækkeevne:  

Omrystning 2 min.

Henvisning Anvend ikke deformerede spraydåser. Må ved omrystning ikke slås mod faste emner. Ved
omrystning udløses blandekuglerne. Undgå stød, friktion og slag.

Sprøjtegange 3-4 lag, brug speciel sprøjtehætte med en rund sprøjtedyse

Lagtykkelse 30-40 µm

Udluftning ved 20°C imellem sprøjtegange, udluft indtil overfladen bliver mat

Infrarød (kortbølge)
Infrarød (mellembølge)

5 min. 50% 
7 min.

Slibning P 800 eller “ultrafine” sandpapir


