
Teknisk informasjon

100-MPT
Multi-purpose tintable function layer

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1μm.
2004/42/IIB(d)(420)249: EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.d ) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltlr med VOC. VOC
innholdet for dette produktet er 249 g/ltr.
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 www.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 08/2021
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Side 1 av 3

Bruksområde: 100-MPT er egnet for nye orginale e-coatede deler, gamle flater og OEM grunnede plastdeler med en
vått-i-vått prosess med Glasurit 100 Line. Det kan brukes som en interiørfarge, under panser eller for å
oppnå motorrom finnish. Restblandinger kan benyttes for å eliminere ekstra avfall.

Egenskaper: Må blandes med Glasurit 100 Line. Vannfortynnbar, mindre enn 7% organiske løsemidler.

Bemerkninger: • Det er mulig å blande inn med rene miksefarger i 100 Line, ferdig blandede fargeformler i 100 Line og
klar til bruk blandede formler inkludert solide og metallic farger.

• 100-MPT kan blandes med Glasurit Grey Shade Concept.
• Materialet er tiksotropisk og kan ikke bli målt med DIN 4 beger. Viskositeten er som blandet.
• Blandingen er holdbar i 3 mnd. når den blir oppbevart i en tett plastikkbeholder/beger.
• Avluftningstiden kan reduseres betydelig ved bruk av egnede luftblåsere.
• Ingen sliping er nødvendig på nye e-coatede deler.
• Sliping av underlag før påføring av 100-MPT, hvis nødvendig bør utføres med P320.
• Deler sprøytet med 100-MPT kan oversprøytes uten sliping innen 8 timer.
• 100-MPT erstatter vått i vått fylleren og baselakken i prosessen. Det gjør at dette blir en "alt i ett"

operasjon, derfor korter denne ned arbeidsprosessen.
• Avhengig av f.eks. høyere omgivelsestemperatur,  lavere luftfuktighet kan det være nødvendig å

benytte seg av X-produkter for å øke avluftningstiden.
• For mer infomasjon om påføringsmetode, vennligst gå til Glasurit Know How modul "Glasurit 100-

MPT".

.

Lakksystem Vennligst se Glasurit Know How modul "Glasurit 100-MPT"

.
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Håndtering

Formelen røres før tilsetting av 100-IC 550 Hardener og 100-E 5 Reducer.
Rene miksefarger
60 vektdeler 100-MPT
20 vektdeler 100-M 20 Mixing Clear
20 vektdeler 100 Line Mixing Base*
  5 vektdeler 100-IC 550 Hardener*
50 vektdeler 100-E 5 Reducer*
Blandet fargeresept
60 vekt deler 100-MPT
40 vektdeler 100 Line blandet fargeresept*
  5 vektdeler 100-IC 550 Hardener*
50 vektdeler 100-E 5 Reducer*
Ferdig til bruk fargeresept
60 vektdeler 100-MPT
60 vektdeler 100 Line ferdig til bruk fargeresept*
  5 vektdeler100-IC 550 Hardener*
30 vektdeler100-E 5 Reducer*
 
* Røres umiddelbart etter hver tilsetting.

.

.

Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4: Potlife ved 20°C 1 t

.
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Bruksområde:  Konvensjonell pistol  HVLP overliggende

ved dysa bar 2

Nozzle size 1,3-1,4

Antall strøk 1 strøk på ikke slipte e-coatede underlag
1 + ½ strøk vått i vått på slipte underlag

Avdunsting ved 20°C min Til overflaten er helt matt. Bruk egnede luftblåsere.
Maks avluftning 8 timer.

Film tykkelse: μm 15-25

Instruksjoner av lakkering
Sprøytetrykk =innløpstrykk

Oppsettet avhenger av sprøytepistol leverandøren, se Glasurit Know How modul "BASIC KNOWLEDGE-
BODYSHOP EQUIPMENT" for mer detaljert informasjon.

.

Sliping Urenheter/støv kan fjernes med fint slipepapir/softpad P800-P1000. Etter 8 timer avlufting er det
nødvendig å slipe før påføring av 100 Line. Eksentersliper med Soft Pad P500-P600.

  


