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Reparation på plastdele

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

Egenskaber: Flerfunktionssystem egnet til alle lakerbare plastdele på biler. PP (Polypropylen) og PE (Polyethylen) kan
ikke lakeres. For at kunne garantere lakerbarhed så anvendes modificeret plast til bildele som skal lakeres.
Selvom disse dele ofte har benævningen PP, er de egnet til lakering.

Rengøring

541-30
Glasurit® Univ.
rensevæske til
plastdele 1 x skadet

del: P80-
P600 hele
delen med

slibe-
måtte

541-30
Glasurit® Univ.
rensevæske til
plastdele 1 x tørres tørt

Temperering
af PU-skum og
PA (polyamid)
for at “svede”
formslipmiddel

og vand ud

1 t ved
60°C

1x
fugtig klud

 

Plastspartel

839-90
Glasurit®
Kunststofspartel,
grå

948-36
Glasurit®
Hærderpaste, rød

+ 3 % 25 - 35
min. at
20 °C

P 80/150
grov

slibning

581-90
Glasurit®
kontrolfarve sort

P 240/320
finslibning

 

Vedhæftnings-
grunder

934-10
Glasurit® 1K-
Kunststofgrunder

2 min. 1
5 - 10 µm

15 min.
20°C

 

Fylder

285-95
Glasurit® HS-
Tonefylder

Glasurit® Serie
22 HS-2K-Dæklak
VOC

2:1
målepind

Mix: Glasurit®
HS-Tonefylder
VOC / HS-2K-
Dæklak

522-111
Glasurit®
Softface-
tilsætning 4:1

 
Mix: Glasurit®
HS-Tonefylder
VOC / Softface
tilsætning

929-
Glasurit® HS-
Fylderhærder

352-
Glasurit®
Fortynder

4:1:1
målepind

HVLP
1.7-1.9

mm
2.0-3.0 bar

2
40 -

60 µm

16 t ved
20°C eller

40 min.
ved 60°C

P 800

Eller alternativt: Glasurit® 285-505, -555, -655, -700, -730, -790 HS Grundfyldere/Fyldere

Toplak

Glasurit® Serie
22 HS-2K-Dæklak
VOC

eller Glasurit® Serie
90 baselak

923-
Glasurit® HS
Klarlak VOC

1. Dæklak og klarlak skal elastificeres ved tilsætning af Glasurit® 522-111 Softface-tilsætning før påføring på
polyurethan
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Glasurit® Serie
22 HS-2K-
Dæklak VOC eller
Glasurit® 923-
HS-Klarlak VOC

522-111
Glasurit®
Softface-
tilsætning 4:1

 
Mix: Serie 22
HS-2K-Dæklak
VOC / Softface
tilsætning
HS Klarlak
VOC / Softface
tilsætning

929-
Glasurit® Hærder
VOC

352-
Glasurit®
Fortynder

2:1 + 10 %
målepind

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

2
50-70 µm

16 t ved
20°C eller

40 min.
ved 60°C

 


