SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA
Prístrek
Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid
metal
Špeciálny opravárenský postup pre opravu automobilu Porsche 918 Spyder v odtieňoch
chrom-blau a silber (liquid metal).

Vlastnosti:

Vždy sa musí uprednostniť prístrek do hraničiaceho resp. hraničiacich dielov, pretože pri
opravách týchto špeciálnych odtieňov v segmente drobných poškodení môže dochádzať
k viditeľným odchýlkam v odtieni.
700-1
Glasurit®
Čistič

1x

Plocha, na ktorú
sa má naniesť
plnič

P500 /
P1500

Plocha, na ktorú sa má naniesť plnič, obrúsiť s P 500. Pre jemnejšie
vyrovnanie rýh po brúsení sa musí dokončiť s P 1000 resp. P 1500.

Prístreková zóna
P 1500
nasucho

700-1
Glasurit®
Čistič

1x

Ako alternatíva ručného brúsenia sa môže použiť
aj excentrická brúska.

90-M50
Glasurit®
Prístrekový lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

1 nástrek

Odvetrať až
kým
nezmatnie

Pred nanesením 90-M50 Glasurit® prístrekového laku
susediaci diel zakryť.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich
úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu
uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym
zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na
existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na
internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
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SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA
Prístrek
Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid
metal

90-liquid metal
Glasurit®
Dvojvrstvový
vrchný lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

1 nástrek

Odvetrať až
kým
nezmatnie

Po odvetraní Glasurit® prístrekového laku 90-M50 odstrániť zakrytie
susediaceho dielu.

90-M50
Glasurit®
Prístrekový lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

1 nástrek

90-M50 Glasurit® prístrekový lak naniesť na plochu, do ktorej
sa má robiť prístrek (v tomto prípade dvere vodiča).
90-M50 Glasurit® prístrekový lak musí zostať počas aplikácie následného
základného laku vždy mokrý.

90-liquid metal
Glasurit®
Dvojvrstvový
vrchný lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
1,5 bar

1 nástrek
dostratena
do okolitej
plochy

Základný lak nalakovať do oboch smerov do stratena
a to smerom von z prechodovej zóny (diel, ktorý sa má opravovať - susediaci diel).

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich
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uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym
zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na
existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na
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SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA
Prístrek
Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid
metal

90-liquid metal
Glasurit®
Dvojvrstvový
vrchný lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

1 nástrek

Odvetrať až
kým
nezmatnie

Na dosiahnutie krycej schopnosti a správneho odtieňa naniesť
jeden nie príliš mokrý nástrek do opravovaného dielu.

90-liquid metal
Glasurit®
Dvojvrstvový
vrchný lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
0,8-1,5 bar

½ nástrek
dostratena
do okolitej
plochy

Na dorovnanie odtieňa nalakovať základný lak do stratena
do oboch smerov a to smerom von z prechodovej zóny
(diel, ktorý sa má opravovať - susediaci diel).

90-liquid metal
Glasurit®
Dvojvrstvový
vrchný lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

½ nástrek

Prvý polovičný nástrek slúži na vytvorenie homogénneho
efektu.
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SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA
Prístrek
Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid
metal

90-liquid metal
Glasurit®
Dvojvrstvový
vrchný lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
0,8-1,5 bar

½ nástrek
dostratena
do okolitej
plochy

Na dorovnanie odtieňa sa lakuje do stratena
do oboch smerov a to smerom von z prechodovej zóny
(diel, ktorý sa má opravovať - susediaci diel).

90-liquid metal
Glasurit®
Dvojvrstvový
vrchný lak

2:1
93-E3

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

½ nástrek
dostratena
do okolitej
plochy

Nanesenie ďalšieho polovičného nástreku do opravovaného dielu,
pričom sa súčasne veľmi jemne spraví prístrek do susediaceho dielu.

923-447
Glasurit®
HS Bezfarebný
lak VOC, odolný
voči škrabancom

2:1+10%
mierka

HVLP
1,3 mm
2,0-3,0 bar

Jeden
nástrek
tesne pred
hranu,
potom jeden
plný nástrek

30 min.
60°C
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