Teknik Bilgi

93-IC 330
Glasurit® 90 Seri bazkat katkısı
Uygulama:
Açıklamalar:

•
•

Araç üreticileri tarafından 93-IC 330 , 90 Seri su bazlı boya ile kullanılması önerilen bir üründür.
3 katlı su bazlı boyama sistemlerinde ilk katın çabuk kuruması için faydalı bir katkıdır.

•
•

Zeminler: Solvente dayanıklı eski boyalı yüzeyler ve zımparalanmış 285- astarların üzerine kullanılır.
Yüzey hazırlama: Yüzeyi 700-1 ile temizleyin ve P400 - P500 ile zımpara yapın sonra arkasından
tekrar 700-1 ile temizleyin.
Alternatif: Glasurit yaş üstü yaş astar uygulayın.
Hacimce 100%
Hacimce 5%
Hacimde 50-70 %

Karışım oranı

G/S

03/2015

90 Seri bazkat*
93-IC 330
93-E3

90 Seri bazkat formülünü hazırlayın ve karıştırın.
93-IC 330 ilave edin ve karıştırın. 93-E3 ilave edin ve karıştırın.
* Formül içerisinde 11-E20A, 11-E30A veya 11-E30B veya 80-M konsantreler bulunuyor ise 93IC 330 kullanımı uygun değildir.

Sprey viskozitesi
DIN 4, 20°C

ort. 19-24 sn.

Potlife, 20°C: 2 saat

Üstten hazneli
Uygulama basıncı

HVLP tabanca : 1.3 mm
2.0 – 3.0 bar /0.7 bar meme çıkışı

Konvansiyonel tabanca :
1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar

Uygulama katları

2-3
Bazı renkler için birkat fazla uygulama
gerekebilir.

Film kalınlığı : 10 – 25 µm

Flash-off 20°C

Katlar arası Flash off veriniz.

Kuruma 20°C
Kuruma 60°C

ort. 15 dk.
ort. 10 dk. + soğuması için

Infrared

1nci kat:
2nci kat:

Oda sıcaklığında matlaşana kadar flash off veriniz.
40 – 50°C (max 70°C) yüzey sıcaklığı, matlaşması için + soğutun.

Güvenlik uyarısı :
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya
ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

