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System mieszalniczy Glasurit®

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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Mieszalniki
1. Mieszalnik:
Mieszalnik jest przeznaczony do przechowywania pigmentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na mające
zastosowanie regulacje prawne związane z zapobieganiem eksplozjom i z przechowywaniem cieczy palnych
(ATEX, VBf. itp.)

2. Mieszadła:
Mieszadła są dostarczane w stanie zmontowanym. Wysokość mieszadła jest ustawiana fabrycznie. Przed
założeniem mieszadła zawsze wymieszaj pigment ręcznie. Następnie załóż mieszadło na otwartą
 

puszkę i zamocuj je przez naciśnięcie i przekręcenie zacisków. Pigment jest gotowy do wstawienia na maszynę.

3. Uwagi ogólne
Mieszalnik powinien pracować po około 10 minut rano (przed rozpoczęciem dozowania) oraz wieczorem.
 
 

Uwaga:
 

Należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnie i na terenie kraju wytycznych pracy, instrukcji obsługi i przepisów bhp
oraz przepisów z zakresu zapobiegania wypadkom i regulacji dotyczących postępowania z substancjami niebezpiecznymi.



Informacja techniczna
E 1

10/2011

System mieszalniczy Glasurit®

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.

 

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

Procedura mieszania
1. Uwagi ogólne:
Pigmenty przed użyciem należy dobrze wymieszać. Dla uzyskania dobrych wyników pracy pigmenty muszą
uzyskać jednolitość barwy.
 

Dlatego też zawartość nowej puszki musi być najpierw dokładnie wymieszana ręcznie – za pomocą metalowej
miarki lub pneumatycznej/ elektrycznej mieszarki albo w wytrząsarce.
 

Następnie należy założyć mieszadło. Mieszalnik powinien pracować 2 razy dziennie po około 10 minut: rano
(przed rozpoczęciem dozowania) i wieczorem.

2. Ustalanie koloru:
Określ kod koloru naprawianego pojazdu. Znajdziesz go albo na tabliczce w pojeździe, albo w papierach
serwisowych. Znaleziony kod wprowadź do programu komputerowego i wyszukaj recepturę. Dla niektórych
kolorów standardowych są dostępne odcienie. Dlatego dobrze jest użyć próbek Color Profi System (CPS),
aby ustalić, który odcień będzie właściwy. Następnie można przestąpić do dobierania koloru z wykorzystaniem
wybranej receptury.
 
 

Uwaga:
 

Przestrzegaj wszelkich instrukcji, które znajdziesz przy recepturze koloru.
3. Tarowanie wagi:
Po umieszczeniu pustego pojemnika na wadze, wyzeruj wskazanie wagi.

4. Dozowanie:
Receptury kolorów mają układ narastający, stąd nie trzeba dodawać ilości poszczególnych składników. Po
prostu nalewaj kolejne składniki do momentu, kiedy waga wskaże, że osiągnięto wyznaczoną masę podaną w
recepturze.

5. Mieszanie:
Po zakończeniu dozowania wymieszaj kolor za pomocą miarki. Dla uzyskania właściwego odcienia, należy
mieszać w kierunku od ścianek do środka pojemnika. Lakier, który osiadł na miarce, należy dokładnie
wymieszać z zawartością pojemnika. Przed rozpoczęciem aplikacji wykonaj natrysk próbny (dla kolorów bazowych
nałóż również lakier bezbarwny). Wysusz próbkę i porównaj ją z pojazdem. Jeżeli kolor się nie zgadza, dobarw
go lub użyj innego odcienia. Dzięki systemowi CPS, natryski próbne trzeba wykonywać dość rzadko, ponieważ
próbki CPS są wykonywane techniką natrysku.


