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Glasurit® Aktiv Duk G / X

Säkerhetsanvisning:
Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.
2004/42/IIB(c III)(780)8: EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB. c III ) klar-till-användning, är max 780 g/lit of VOC. VOC innehållet i
denna produkt är 8 g/lit.
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

Produkt: Glasurit® Active Duk är ämnad att användas på metallyta såsom stål, galvaniserad stål och aluminum.
Egenskaper: Tack vare den kemiska reaktion vid kontakt med metallyta, Glasurit® Active Duk höjer rostskyddet och

vidhäftningen av lacksystemet som skall appliceras.
Anmärkning: • Övelackeringsbar med Glasurit® grundmatrial, förrutom polyesterspackel och vattenbaserade

produkter (176-72).
• Lackera ej direkt med baslack eller täcklack.
• Förvara dukarna i en behållare eller återförslutningsbar plastpåse om du vill återanvända de använda

dukarna under samma arbetsdag. Detta skyddarna dukarna från att torka ut. Förvara inte använda
dukar i original förpackningen.

Lacksystem Observera process relaterade regler. Används endast på rengjorda metallytor.

 Täckförmåga: per duk max 3m²

Tillslut behållare Förslut behållaren medetsamma efter det att en Active Duk tagits för att skydda de andra dukarna
från att torka.

Rengöring 700-10, 700-1 (se relevant lackeringssystem)

Applicering Väta ner hela metallytan med 360-100.
(Torka med överlappande enkla kryssvarv).
Ytan måste stå fuktig i minst 1 minut. Detta för att få den kemiska reaktionen för att sluföra och
forma ett perfekt lager.

Avluftning vid 20°C Matt yta
Max. 8 h

Kan överlackeras med all Glasurit® Grundmatrial, see tekniskt datablad eller lackeringssystem


