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Reparations-System med Utbättring
Glasurit® Linje 55 Baslack

Säkerhetsanvisning:
Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.
Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och
applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den hör data någon
garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.
som är angivit häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från våran hemsida på http://techinfo.glasurit.com
eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och
lagstiftning är efterföljda.

 

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

Egenskaper: Generellt kan man lackera med metallic baslack/klarlack-system utan att lägga meryta om man känner till
kulören och vet den att den passar aktuell bil. Men när man kan förutse att kulördifferensen kommer att
avvika mer än vad man kan acceptera och när en del måste repareras utan att man kan avsluta vid list eller
kant, rekommenderas alltid meryta. Denna arbetsmetod är långt mer effektiv och ekonomisk än tidsödande
kulörbrytning.

Utbättring på angränsande objekt
541-5
Glasurit®
Vax och
Silikonborttagare 1 x torka torrt

563-808
Glasurit® Slipfix
utan silikon

563-808 +
slipduk

541-5
Glasurit®
Vax och
Silikonborttagare 1 x torka torrt

Glasurit® Linje 55
Baslack

2 : 1
352-50,

-91

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

1 avlufta
tills matt

55-B500
Glasurit® Mixlack
färglös

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

1

Inte obligatorisk med Linje 55 Solida baskulörer.
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garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.
som är angivit häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
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Glasurit® Linje 55
Baslack

2 : 1
352-50,

-91

HVLP 
1.3 mm 

1.5-2.0 bar

1
utbättring
på båda
objekten

Glasurit® Linje 55
Baslack

2 : 1
352-50,

-91

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

1
uttbättring
I riktning

mot
kanten av
objektet

avlufta
tills matt

Glasurit® Linje 55
Baslack

2 : 1
352-50,

-91

HVLP
1.3 mm

0.8-1.5 bar

1/2
utbättring
på båda
objekten

Glasurit® Linje 55
Baslack

2 : 1
352-50,

-91

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

1/2
effektvarv
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923-
Glasurit® MS / HS
Klarlack

se teknisk
information

HVLP
1.3 mm

2.0-3.0 bar

1–2
sprutvarv

30 min. vid
60 °C


