
Technische informatie
V 3

10/2011

Kunststof-laksysteem

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden
onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze
gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze
uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste
versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De
ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.
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Eigenschappen: Dit systeem beschrijft een universele behandeling voor het lakken van kunststof. Niet te lakken
zijn Polypropyleen (PP) en Polyethyleen (PE) in pure vorm. De kunststof aanbouwdelen die in de
automobielindustrie worden toegepast zijn veelal van gemodificeerd kunststof, dit om overspuiten mogelijk
te maken. Hoewel gemodificeerde kunststof delen soms zijn voorzien van het merkteken PP zijn ze
desondanks overspuitbaar.

Reinigen

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1 x Schadeplek

P80-P600
Vlak

schuurpad

Glasurit®
Universalreiniger
für Kunststoffe
541-30 1 x droog

wrijven

Uitzweten voor
PUR-schuim en
PA(Polyamide),
om losmiddel

of water uit het
materiaal te
verwijderen

60 °C
1 uur

1x met
bevochtigde

doek

 

Fijn plamuur

Glasurit®
Kunststoffspachtel
839-90

Glasurit®
Härterpaste rot
948-36

+ 2-3% 20 °C
25-35 Min.

P80/
P150 Grof
schuren

Glasurit®
Schleifkontrollfarbe
schwarz
581-90 P240/

P320 Fijn
schuren

 

Grondvuller

Glasurit® HS-
Non-Sanding-
Füller grau
285-31

Glasurit® HS-
Füllerhärter
normal
929-56

Glasurit®
Kunststoffadditiv
522-10

3:1:1
Maatlat

HVLP
1,3mm

2,0-3,0 bar

1/2 + 1
20 -

35 µm

20 °C
20 min.

Alternatief: Glasurit® Non-Sanding-Füller 285-38, 285-49
Werk systeem V 3a

Aflak

Glasurit® HS-2K-
Decklack 22 VOC

of Glasurit® 2-
Schicht-Decklack
90

Glasurit® HS
Klarlack VOC
923-

Aflak 22-serie en blanke lak 923- dient men alleen voor gebruik op zacht kunststof (zacht PUR schuim) te
elastificeren door Glasurit Softface-Zusatz 522-111 toe te voegen.
Glasurit® HS-2K-
Decklack 22 VOC
of Glasurit® HS
Klarlack VOC
923-

Glasurit®
Softface-Zusatz
522-111

4:1

 
Mengsel HS-2K-
Decklack, /
Softface Zusatz
of HS Klarlack /
Softface Zusatz

Glasurit® Härter
VOC
929-

Glasurit®
Einstellzusatz
352-

2:1 + 10%
Maatlat

HVLP
1,3 mm

2,0-3,0 bar

2
50 -

70 µm

16 h
20 °C of
40 min.
60 °C

 


