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Glasurit® Samtsilber II

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön
vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä
minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino
jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-
erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme http://techinfo.glasurit.com tai suoraan myyjältä.
Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.
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Ominaisuudet: Värimassa, joka sisältää erittäin hienoisia alumiinihiukkasia kromisen kiiltävän pinnan saavuttamiseksi.
Yhtenäinen, musta pohjamaali on välttämätön, jotta saadaan haluttu värivaikutus.

Pohjakerros: • Hyvin kuivanut vanha maalityö
• Glasurit 285- HS praimer fyllerir
• Glasurit 285-, 801- praimer fyllerit
• Glasurit 285- HS pohjamaalit

Puhdistus

541-5
Glasurit®
Silikonipesuaine

1 x kuivaa P400
- P500

P 800

541-5
Glasurit®
Silikonipesuaine

1 x kuivaa

 

Pohjakerros:
22-linjan
pintamaali
(musta)

Glasurit® 22-linja
HS-2K Pintamaali

929-
Glasurit® HS-
Pintamaali-
kovettaja

352-
Glasurit® Ohenne

2:1 + 10%
sekoitus-

tikku

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

2 30 min.
60°C

7-10 min. P3000
3M-Trizact

tai

Pohjakerros:
55-linjan
värimassa
(sekoitus-
kaavan vaihe
1)

Glasurit® 55-linja
Pintamaali

352-
Glasurit® Ohenne

2:1
sekoitus-

tikku

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

2 approx.
10 min.

 

Värimassa

Glasurit® 55-9190
Pintamaali
(Sekoituskaava
askel 2)

929-
Glasurit® HS-
Pintamaali-
kovettaja 100: 5 HVLP

1.3 mm
2.0-3.0 bar

3 - 4
ohutta

approx.
10 min.

tai
Glasurit® 55-9190
Pintamaali
(Sekoituskaava
askel 2)

929-
Glasurit®
Kovettaja VOC

100 : 4 HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

3 - 4
ohutta

approx.
10 min.

 



Tekninen informaatio
55-9190

01/2015

Glasurit® Samtsilber II

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön
vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä
minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino
jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-
erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme http://techinfo.glasurit.com tai suoraan myyjältä.
Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Kirkaslakka

923-255
Glasurit® HS-
Kirkaslakka

929-
Glasurit® HS-
Pintamaali-
kovettaja

352-
Glasurit® Ohenne

2:1 + 10%
sekoitus-

tikku

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

2 30 min.
60°C

7-10 min.

tai Glasurit 923-MS/HS tai VOC kirkaslakat


