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Glasurit® Blandesystem

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

Mixemaskiner
1. Mixemaskiner:
Mixemaskinene er designet for å holde baselakk/topplakk mixe- og tonefarger samtidig.
 

Alle nasjonale forskrifter om eksplosjonsvern og oppbevaring av brannfarlige væsker må overholdes.

2: Rørelokk:
Rørelokkene leveres som komplette enheter som består av røreenhet, lokk og drivhjul. Høyden på enhetene
er justert på forhånd. Mixefargen i den åpne boksen må røres grundig om før den settes inn i røreverket.
Rørelokket settes på den åpne boksen og festes ved å trykke ned og dreie på klemmene. Dermed er enheten
klar til bruk.

3. Drift:
Røreverket bør settes i gang i ca 10 minutter hver morgen og kveld.
 
 

OBS:
 

Alle nasjonalt og/eller lokalt gjeldende arbeidsforskrifter, bruksanvisninger og sikkerhetsforskrifter, samt gjeldende regler for
forebygging av ulykker og forskrifter om farlige stoffer må overholdes.
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Blandeprosessen
1. Generelt:
Mixefargen må røres godt om før bruk. For å få de beste blanderesultatene, bør mixefargene være så
homogene som mulig. Derfor må innholdet i nye fargebokser røres godt om før de settes inn i mixemaskinen,
enten for hånd med en matallstav eller med en elektrisk/pneumatisk drevet rører. Deretter settes
rørelokkenheten i anlegget.

2. Bestemme fargen:
Fargen bestemmes ved hjelp av informasjon på selve bilen eller i bilens dokumenter. Med hjelp av fargekoden
finner du enkelt fram til blandeformelen på de respektive fargemedia. Sammen med standardfargene vil du finne
formler for flere fargevarianter. Man kan også benytte seg av Color Profi Systemet for å finne riktig farge. Etter
kontroll av CPS-chip(ene), kan du bruke den respektive blandeformelen for å blande fargen.
 
 

Vennligst merk:
 

All informasjon som er gitt under blandeformlene skal overholdes.
3. Nullstilling av vekt:
Sett en tom boks eller et blandebeger på vekta og nullstill vekta.

4. Veie angitt mengde:
Siden blandeformlene angis i kumulerte verdier er det ikke nødvendig å legge sammen (addere) de enkelte
verdiene. Bare legg til hver av de angitte blandeformelkomponentene til vekta viser den oppgitte verdien.

5. Omrøring av blandet materiale:
Etter at man er ferdig å veie må blandingen røres godt om med en målestav. For å unngå fargeforskjeller,
anbefales det å røre fra ytterkant av boksen og innover mot midten. Prøv å få av alt restmateriale fra
målestaven. Før man begynner å lakkere, må man sprøyte en prøve (for tosjiktslakk også med klarlakk).
Fargeprøven tørkes og sammenlignes med bilen som skal lakkeres. Hvis fargen ikke stemmer så kan man
ettertone den eller bruke en annen fargevariant. Når man bruker Color Profi Systemet er det sjelden man
trenger er fargeprøve, ettersom CPS-chip’ene nettopp er fargeprøver.


