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Szlifowanie szpachli i podkładów

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.
Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele
czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji
właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio
od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
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Szpachle Zgrubne
szlifowanie
maszyną

Drobne
szlifowanie
maszyną

Szlifowanie
ręczne,

na mokro

839-20/20K Glasurit® Szpachla Ratio P80 / P150 P240  

839-25 Glasurit® Szpachla drobna,
jasnoszara

P80 / P150 P240  

839-55 Glasurit® Szpachla Soft P80 / P150    

839-70/70K Glasurit® Szpachla
uniwersalna, jasnoszara

P80 / P150 P240  

839-85 Glasurit® Szpachla na
pędzel

P80 / P150 P240  

839-90 Glasurit® Szpachla na
tworzywa

P80 / P150 P240 / P320  

901-21 Glasurit® Szpachla z
włóknem szklanym

P80 / P150    

1006-26 Glasurit® Szpachla
natryskowa UP, szara

P150 P240  
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Podkłady gruntujące Zgrubne
szlifowanie
maszyną

Drobne
szlifowanie
maszyną

Szlifowanie
ręczne,

na mokro

151-170 Glasurit® Podkład
gruntujący UV, szary

  P400 - P500 P800

176-72 Glasurit® Podkład
gruntujący 1K na bazie
wodnej, ciemnoszary

  P400 - P500 P800

283-150 Glasurit® Podkład
gruntujący, jasnobeżowy

    P800

285-230 Glasurit® Podkład
gruntujący Pro, biały

  P400 - P500 P800

285-270 Glasurit® Podkład
gruntujący Pro, szary

  P400 - P500 P800

285-290 Glasurit® Podkład
gruntujący Pro, czarny

  P400 - P500 P800

285-505 Glasurit® Podkład
gruntujący HS, szary

  P400 - P500 P800

285-555 Glasurit® Podkład
gruntujący HS, czarny

  P400 - P500 P800

285-655 Glasurit® Podkład
gruntujący HS, biały

  P400 - P500 P800

285-700 Glasurit® Podkład
gruntujący, szary

  P400 - P500 P800

285-730 Glasurit® Podkład
gruntujący, biały

  P400 - P500 P800

285-790 Glasurit® Podkład
gruntujący, czarny

  P400 - P500 P800

801-72 Glasurit® Epoksydowy
podkład gruntujący VOC,
szary

  P400 - P500 P800
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Podkłady wypełniające Zgrubne
szlifowanie
maszyną

Drobne
szlifowanie
maszyną

Szlifowanie
ręczne,

na mokro

285-95 Glasurit® Podkład
do dobarwiania HS,
transparentny

  P400 - P500 P800


