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Tužidlá resp. prísady do základových materiálov
Tmely

948-22

948-36 / -52

352-230

929-26

839-20/20K Glasurit® Ratio tmel,
biely
839-25

Glasurit® Jemný tmel,
svetlošedý

839-55

Glasurit® Soft tmel

839-70/70K Glasurit® Univerzálny tmel,
svetlošedý
839-85

Glasurit® Multi
natierací tmel

839-90

Glasurit® Tmel na plasty

901-21

Glasurit® Tmely so sklenými
vláknami

1006-26

Glasurit® UP striekací
tmel, šedý

Základy
283-150

Glasurit® PKW základový
plnič, svetlobéžový

285-26

Glasurit® 2K SF základ

Bezpečnostné pokyny
Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
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 pre 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 http://techinfo.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko
www.toplac.sk, www.glasurit.com
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Tužidlá resp. prísady do základových materiálov
Základové plniče

352-228

929-55

929-56

283-150

Glasurit® PKW základový
plnič, svetlobéžový

285-230

Glasurit® Základový plnič
Pro, biely

285-270

Glasurit® Základový plnič
Pro, šedý

285-290

Glasurit® Základový plnič
Pro, čierny

285-505

Glasurit® HS Základový
plnič, šedý

1

285-555

Glasurit® HS Základový
plnič, čierny

1

285-655

Glasurit® HS Základový
plnič, biely

1

285-700

Glasurit® Základový plnič,
šedý

1

285-730

Glasurit® Základový plnič,
biely

1

285-790

Glasurit® Základový
plnič, čierny

1

801-72

Glasurit® Základový plnič,
epoxidový, šedý

934-70

Glasurit® 2K Základový plnič na plasty

176-72

Glasurit® 1K Základový
plnič, tmavošedý,
vodou riediteľný

929-58

965-60

Bezpečnostné pokyny
Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
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 pre 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 http://techinfo.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko
www.toplac.sk, www.glasurit.com
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Tužidlá resp. prísady do základových materiálov
Plniče

929-55

285-0

Glasurit® HS Transparent
Sealer

2

285-31

Glasurit® HS nebrúsny
plnič, šedý

2

285-38

Glasurit® HS nebrúsny
plnič, biely

2

285-49

Glasurit® HS nebrúsny
plnič, čierny

2

285-95

Glasurit® HS tónovací plnič

929-56

Nie je možné použiť
Možná kombinácia základových materiálov / tužidiel resp. prísad
Na veľké plochy a pri vyšších teplotách spracovávania
Na malé plochy a pri nižších teplotách spracovávania

Bezpečnostné pokyny
Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
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 pre 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 http://techinfo.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko
www.toplac.sk, www.glasurit.com

