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Översikt av piktogram

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.
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spackel pensel rulle sprayburk

Torkning

Avluftning torkningstid infraröd ultraviolett

Slipning

Manuell våtslipning Manuell torrslipning Slipmaskin / våt
(pneumatisk)

Slipmaskin / torr
(pneumatisk)

Polering

Kulör

Omrörning Omrörning i
mixmaskin

Kulörjämförelse Bildel / kontrastfärg Meryta

Begränsad täckkraft Recept har ändrats Recept har ändrats Hellackering Ej mixbar (CBI)
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varianter Denna kulör
innehåller en special

produkt. Den kan
beställas genom
din återförsäljare.

Special mix kulör.
Denna kulör kan
beställas genom
din återförsäljare.

Interiör kulör Kulör i motorrum
och

baggageutrymme

Kulör för fälg eller
fälgkåpa

Recept innehåller
basfärg som är på
väg ur sortimentet

Flerfärgs
kombination

Blandningsrecept
innehåller bly

Strukturfärg Matt kulör Klarlack

1-skikt solid
helblank eller

baslack för flerfärgs
lackering

Tonad klarlack Grundfärg 3-skikts Lacksystem

2 tons kulör Kulör för stripe Takkulör Kulör för tillbehör
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Lagring

skyddas mot frost lagras svalt skyddas mot fukt Tillslut behållare lagerstabilitet


