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Information om manualen

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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Formålet med denne manual er at tilbyde en informationsbase til reparationslakering. Glasurit har et
omfattende produktsortiment til reparationsarbejde, hvilket gør det muligt for værkstedet at vælge en egnet
arbejdsproces med forskellige produkter, korte eller lange hærdere, fortyndere og tilsætninger. Kun ved at
tilpasse produktvalget til processen kan et effektivt og økonomisk arbejde opnås.
 

Det som er vigtigst for et godt resultat, er altid holde sig til de anbefalede påføringsinstruktioner (teknisk
information), og følge blandningsforholdet, lagtykkelse, viskositet, tørretider etc.
 

For alle produkter som findes med i individuelle reparationsprocesser findes også et ekstra blad med teknisk
information under kapitel G, inddelt i forskellige produktgrupper. Her findes alt den information som behøves for
at lave et korrekt arbejde. Følg informationen om langsomme eller hurtige hærdere og fortyndere, som gør det
muligt at skræddersy og tilpasse produkterne til ydre faktorer i det aktuelle værksted.
 

Det som ligger til grund for hvor meget arbejde man skal lægge i et job, er dels hvordan objektet ser ud og hvad
kundens krav er.
 

Et højkvalitetsjob, som for eksempel på en næsten ny bil, skal resultere i en meget høj kvalitet. Det kræver et
mere omfattende forarbejde med spartling, og fylderarbejde samt slibning.
 

Lakering med vandfortyndbar lak, som tilbyder samme høje kvalitet som konventionel lak, involverer også
anvendelsen af andre dertil egnet vandfortyndbare produkter. Den største fordel med dette miljøtilpassede
system, er at opløsningsmiddeludslippet kan reduceres med op til 80% sammenlignetmed konventionel lak.
 

Det anbefalede system findes beskrevet i kapitel C (RATIO-AQUA) eller D (V. 10).
 

Et “økonomisk reparationssystem“ er et tidsbesparende system hvor antal arbejdstimer er lavere og præcis i
niveau med kundens krav på finish og slutkvalitet. Dette system kan anvendes på ældre biler med noget lavere
krav på top-kvalitet. Det anbefalede system findes beskrevet i kapitel D (V. 4).
 

Til kunststofreparation, skal materialet som anvendes tilpasses specielt til underlaget, eksempelvis med hensyn til
elasticiteten på kunststoffet. Det anbefalede system findes beskrevet i kapitel D (V. 3).
 

Teknikken ved udsprøjtning på sideliggende dele er beskrevet i kapitel D (V 7a - V 9.2), og er nødvendig
hvis en dellakering resulterer i en synlig farveforskel. Udsprøjtning er altid mindre tidskrævende og mere
omkostningsbesparende end farvetilpasning.


