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Glasurit® Monikäyttöinen siveltävä kitti

Työmenetelmä:

Ominaisuudet:
Huomautukset:

G/S

Karkea-ja hienokittaus, levitetään siveltimellä.
Profiilin ja rajojen muotoilu
Voidaan käyttää myös nopeana ruiskukittinä.
Sopii hyvin teräs-, galvanoitu teräs- ja alumiinipinnoille ilman praimeria.
Korkea kuiva-aine pitoisuus, kuivuu nopeasti, helposti hiottava.
•
•
•
•
•
•

Sekoita kitti ja punainen kovettaja hyvin, ennen käyttöä. (yhtenäinen väri, vältyt
marmorivaikutukselta).
Sekoita muovikupissa, levitä litteällä siveltimellä.
Puhdista välineet 352-10, -50:llä käytön jälkeen.
Vältä levittämästä yli 400 mikronia per kerros; lisää korkeintaa 3% kovettajaa. Liian suuri
peroksidimäärä johtaa pintamaalin/värimassan värjäytymiseen.
Hio vauriokohdat suurelta alueelta peltipintaan asti, mikäli kyseessä on kovettumaton vanha maali
tai uuden osan pohjustus. Levitä kittiä vain paljaaseen peltipintaan.
Hapolla tai hapontapaisella tuotteella käsiteltyjä pintoja ei saa jälkikäsitellä sivellinkitillä.

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
2004/42/IIB(b)(250)180: tämän tuotteen EU rajaarvo ( tuotekategoria: IIB.b ) käyttövalmiina max 250 g/l VOC. VOC sisältö on 180 g/l.
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 (tuoteerittely). 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
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Sivellinmenetelmä

Ruiskutusmenetelmä

Sekoitussuhde

100 % 839-85

100 % 839-85

Kovettaja

2-3 % 948-36

2-3 % 948-36

Ohenne

max. 4 % 352-10, -50, tarvittaessa

max. 4 % 352-10, -50

Käyttöaika /20°C

5 min.

5 min.

Sivellinmaalaus

2-3x

Käyttöalueet
Menetelmä

2 - 3 mm
2 - 3 baria

Yläsäiliöruisku
ruiskutuspaine
Kuivaus 20°C
Kuivaus 60°C

30 min.

30 min.

IR (lyhytaalto)
IR (keskiaalto)

5-7 min.
10-15 min.

5-7 min.
10-15 min.

Hionta: kone

P80
581-90 Kontrolliväri
P150 / P240

P80
581-90 Kontrolliväri
P150 / P240
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