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Flekklakkering
Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk Perleeffekt

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: Det er ikke mulig å lakkere enkeltdeler kant-i-kant med laserende perle-effekt lakker. På grunn av forskjellige
sprøyteteknikker og sjikttykkelser vil man også få svært forskjellige effekter. Derfor må man flekke ut over
selve skadestedet og inn i tilstøtende deler. Det er meget avgjørende for et vellykket resultat at man bruker
samme farge på forlakken og perle-effekt lakken som ble brukt på originallakken fra fabrikk. Spot repair på
delen vil ikke gi tilfredsstillende resultat. Man må alltid lakkere ut over og inn i tilstøtende del(er).
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