
Teknisk information

100-MPT
Multifunktionelt tonebart funktionslag

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 μm.
2004/42/IIB(d)(420)249: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette
produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 249 g/l.
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 www.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 08/2021
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Påføring: 100-MPT er velegnet til nye originale e-coated paneler, gl. lak og OEM primede plastik dele i en våd-i-våd
proces sammen med Glasurit 100 Linien. Kan bruges som interiør farve system under forklap og i
motorrum. Restmateriale kan bruges til at hjælpe med at eliminere spild.

Egenskaber: Skal tones med Glasurit 100 Linien. Vandfortyndeligt, mindre end 7% organiske opløsningsmidler.
Dette produkt er det mest effektive, hvis det bruges på nye paneler, som har interiørg farve på
indersiden
som: motorhjelme, forskærme, bag- og frontpanel, motor- og bagagerum.

Bemærkninger: • Det er muligt at tone med 100 Liniens basefarver, 100 Liniens farve recepter og 100 Liniens RFU
recepter, gælder både Solide og Metallik farver.

• Glasurit Grå tone koncept recepter kan blandes ved brug af 100-MPT.
• Materialet er thixotropisk og kan ikke måles med DIN 4 Bæger. Sprøjteviskositeten er som blandet.
• Blandinger kan lagres i op til 3 måneder, hvis de gemmes i plastik emballage.
• Udluftningstider kan reduceres væsentligt ved brug af passende luftblæse udstyr.
• Det er ikke nødvendigt at slibe nye e-coated dele.
• Slibning af underlagene før lakering med 100-MPT, hvis nødvendigt, skal gøres med P320.
• Dele som er lakeret med 100-MPT kan overlakeres med 100 Linien uden forudgående slibning i op til

8 timer til timer.
• 100-MPT erstatter sealer og interiør basefarven i processen. Den omfatter disse steps "alt i en", og

derved fremskyndes processen. Afhængig af f.eks. lavere omgivelsestemperatur, højere luftfugtighed,
kan brug af X-versionen være nødvendigt
for at øge udluftningstiden.

• Der henvises til Glasurit Know How modul "100-MPT" for yderligere detailjer og informationer om
lakerings processen.

.

Anvisning Se venligst Glasurit Know How modul "100-MPT"

.
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Håndtering

Omrøres før tilsætning af 100-IC 550 Hærder og 100-E 5 fortynder.
Rene Tonefarver
60 dele efter vægt 100-MPT
20 dele efter vægt 100-M 20 Binder
20 dele efter vægt 100 Linien Tonefarve*
  5 dele efter vægt 100-IC 550 Hærder*
50 dele efter vægt 100-E 5 Basefarve tilsætning*
Blandet Farve Recept
60 dele efter vægtt 100-MPT
40 dele efter vægt 100 Linien Blandet Farve Recept*
  5 dele efter vægt 100-IC 550 Hærder*
50 dele efter vægt 100-E 5Basefarve tilsætning*
Blandet sprøjteklar recept
60 dele efter vægt 100-MPT
60 dele efter vægt 100 Linien Blandet sprøjteklar recept*
  5 dele efter vægt 100-IC 550 Hærder*
30 dele efter vægt 100-E 5 Basefarve tilsætning*
 
* Omrøres MED DET SAMME efter tilsætning.

.

Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4: Brugstid ved 20°C 1 t

.
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Påføring:  Højtrykspistol  HVLP overliggende

ved mundstykket bar 2

Dyse størrelse 1,3-1,4

Sprøjtegange 1 sprøjtegang på ikke slebne e-coated underlag.
1+½ sprøjtegang våd-i-våd på slebne underlag.     

Udluftning ved 20°C min Indtil overfladen er hel mat. Brug Venturi system.
Maksimum udluftning 8 timer.

Lagtykkelse: μm 15-25

Instruktioner ved lakering
Sprøjtetryk = Indgangstryk 

Opsætningen afhængiger af leverandøren af sprøjtepistolen, se venligst Glasurit Know How modul
"BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" for detaljeret information.

.

Slibning Skidt partikler kan fjernes ved fin slibning med P800-P1000. Efter 8 timers udluftning er slibning
nødvendig før lakering med 100 Linien. Orbital slibning med soft interface pad P500-P600.

  


