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Technické informácie

100-M 10
Miešací lak pre R 100
základného lak

Aplikácia:

Miešací lak pre R 100. 100-M 10 sa používa pre efektné odtiene. R 100 je vodou rieditelná a
použivaná pod Glasurit bezfarebne laky.

Klúčové vlastnosti:

Riediteľný vodou, menej ako 6% organických rozpúšťadiel (pripravené na použitie).

Poznámky:

• Receptúry 100-M 10 / 100-M 20 a pigmenty, pokrývajú celú škálu farieb používaných v
automobilovom priemysle.
• Pri vyššých teplotách, nízkej vlhkosti vzduchu alebo na veľké plochy miešací lak 100-M 10 a
riedidlo 100-E 5 môžeme vymeniť produktmi 100-M 10X a 100-E 5X.
• 100-M 10 používajte iba s pigmentami z R 100 a 100-E 5.
• Zmesi sú použiteľné 3 mesiace pri skladovaní v plastových nádobách.
• Zmesi RFU sú použitelné až do 3 týždňov pri skladovaní v plastových nádobách.
• Časy odvetrania môžeme skrátiť vhodnými ofukovacími zariadeniami (Dry Jet).
• Prosím obráťte sa na Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Line" pre ďalšie informácie a
informácie o aplikačnom procese.

.

Lakovací systém

Prosím pozrite si Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Line".

.
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Bezpečnostné pokyny:
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 μm.
2004/42/IIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter
VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.
Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčastných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich
produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť
výrobkov na konkrétny účel. 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). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie.
Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Príjemna našich výrobkov je zodpovedný za
zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany
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Technické informácie

100-M 10
Miešací lak pre R 100
základného lak

Striekacia pištoľ s hornou nádobkou

Aplikácia:
Striekací tlak

bar

HVLP striekacia pištol

2

Tlak trysky

1.3-1.4

Počet nástrekov

1 plná vrstva + 1 "Finálna vrstva" nanášané mokré do mokrého

Odvetranie pri 20°C

min

Hrúbka vrstvy

μm

Aplikačná poznámka

Odvetrajte až kým povrch bude kompletne matný po "Finálnej vrstve".
10-15
Tlak pri striekaní = Vstupný tlak
Nastavenie závisí od dodávateľa striekacej pištole, prosím obrátte sa na Glasurit Know How modul
"BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" pre detailnejšie informácie.

.

Infra (krátkovlnové)

1. nástrek a "Finálna vrstva" nanášaná mokré do mokrého, teplota povrchu 40 - 50°C (max. 60°C)
až pokým povrch zmatnie a ochladne.

Bezpečnostné pokyny:
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 μm.
2004/42/IIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter
VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.
Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčastných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich
produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť
výrobkov na konkrétny účel. 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). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie.
Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Príjemna našich výrobkov je zodpovedný za
zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany
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