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Reparasjon av plastdeler

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk.  Det fritar
ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således
endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene
er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

 

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

Egenskaper: Universalt system som egner seg for alle lakkerbare plastdeler på biler. Ren polypropylene (PP) og
polyethylene (PE) kan ikke lakkeres. For at plastdeler skal kunne lakkeres, bearbeides plaststoffene i
modifisert form. Slike plastdeler er ofte market med PP, hvilket betyr at plastdelen kan lakkeres.

Rengjøring

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1 x Skadet

område
P80-

P600 hele
delen:

slipepad

541-30
Glasurit®
Universalrens for
kunststoff 1 x tørkes tørt

Heating PU skum
og polyamid (PA)
må tørkes i for å
fjerne rester etter
støpimg og vann)

1 t
v/ 60°C

1x
Fuktet klut

 

Finsparkel

839-90
Glasurit®
Plastsparkel

948-36
Glasurit®
Herderpasta - rød

+ 2-3% 25 - 35
min. at
20 °C

P80/
P150 grov

sliping

581-90
Glasurit®
Kontrollfarge
spray - sort P240/

P320
finsliping

 

Grunnfyller

285-31
Glasurit® HS
Non-Sanding-
fyller - lys grå

929-56
Glasurit® HS
Fyllerherder
normal

522-10
Glasurit®
plasttilsetning

3:1:1
målestav

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

1/2 + 1
20 -

35 µm

20 min.
v/ 20°C

eller alternativt: 285-38, 285-49 Glasurit® Non-Sanding-Fyller
System S 3a

Topplakk

Glasurit® 22-
serie HS 2K-
Dekklakk

(1)

eller Glasurit® 55-
serie 2-sjikts
Dekklakk

923-
Glasurit® MS / HS
Klarlakk

(1)

eller Glasurit® 90-
serie 2-sjikts
Dekklakk

923-
Glasurit® MS / HS
Klarlakk

(1)

1. Topplakker eller klarlakker må gjøres elastisk ved å tilsette Glasurit® 522-111 Softface-tilsetning før
påføring på plastikk.
Glasurit® 22-
serie HS 2K-
dekklakk eller
923- MS / HS
Klarlakk

522-111
Glasurit®
Softface-
tilsetning 4:1

 
Blanding HS
2K-Dekklakk /
Softface-
tilsetning eller
MS / HS Klarlakk /
Softface-
tilsetning

929-
Glasurit® HS
Dekklakkherder

352-
Glasurit® Tynner

2:1 + 10%
målestav

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

2
50 -

70 µm

16 t v/
20°C eller

40 min.
v/ 60°C

2. Topplakk eller klarlakker må elastifieres ved å tilsette Glasurit® 522-111 Softface tilsetning før den påføres
PU skum.



Teknisk informasjon
S 3

10/2011

Reparasjon av plastdeler

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk.  Det fritar
ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således
endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene
er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

 

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

Glasurit® 22-
serie HS 2K-
dekklakk eller
923- MS / HS
Klarlakk

522-111
Glasurit®
Softface-
tilsetning 2:1

 
Blanding HS
2K-Dekklakk /
Softface-
tilsetning eller
MS / HS Klarlakk /
Softface-
tilsetning

929-
Glasurit® HS
Dekklakkherder

352-
Glasurit® Tynner

2:1 + 10%
målestav

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

2
50 -

70 µm

16 t v/
20°C eller

40 min.
v/ 60°C

 


