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Työmenetelmä:

Lisäainen Glasurit® 2-komponenttisten vakio-VOC-kirkaslakkojen nopeutettuun ilmakuivatukseen vaakaja pystysuorilla pinnoilla.
Lisäineen 523-65 käyttö nopeuttaa pölyttömän pinnan luomista. Hionta- ja kiillotusominaisuudet sekä
kokoamisvalmius paranevat huomattavasti. 523-65 sopii erityisen hyvin maalaamoille, jotka haluavat
säästää energiaa ja kuivattaa kirkaslakat kohdelämpötilan ollessa alle 60°C. 523-65 auttaa lyhentämään
kammion käyttöaikoja ja uunikuivatusta. 523-65 soveltuu erityisen hyvin pieniin korjaustöihin.

Huomautukset:

523-65 on tarkoitettu käyttettäväksi vain tuotteissa 923- 610, -625, -630.
523-65 lyhentää käyttöaikaa.

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 (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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Menetelmä

Clearcoat

Sekoitussuhde

3:1:1
100% tilav.

Kovettaja

33% tilav.

929-61

Ohenne

33% tilav.

523-65

Ruiskutusviskositeetti
DIN 4 20°C

Tuotteesta riippuen
18 - 21 s

Yläsäiliöruisku
ruiskutuspaine

Katso sen tuotteen tekninen ohje, jossa
lisäainetta 523-65 käytetään.

Ruiskutuskertoja

1 ½ ilman välihaihdutusta

Kuivaus
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923-610
923-625
923-630

Käyttöaika / 20°C

Tuotteesta riippuen
30 - 60 min.

Kerrospaksuus

noin 50 µm

20º C

40º C

60º C

20 - 30 min *
2-3h

10 - 15 min
1 h **

< 10 min
1 h **

923-625
Pölytön ajassa
Kiillotettava ajassa

25 - 35 min *
3-4h

15 - 20 min
1.5 h **

10 - 15 min
1.5 h **

923-630
Pölytön ajassa
Kiillotettava ajassa

35 - 45 min *
4h

20 - 25 min
2 h **

15 - 20 min
2 h **

923-610
Pölytön ajassa
Kiillotettava ajassa

* Ruiskutuskammio
kiertoilmatilassa
** Odotusaika
huoneenlämmössä sen
jälkeen kun pinta on
kuivunut uunissa
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