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Technické informácie

100-M 20
R 100 základný lak variant pre
interiér

Aplikácia:

Povrchová úprava pre intieriéry

.

Lakovací systém

Prosím pozrite si Glasurit Know How modul "INTERIOR COLOR PROCESS – 100 Line".

.

100:10:50
Miešací pomer

100 % podľa hmotnosti

R 100 UNI alebo Metalízy s nízkym obsahom účinku (obsh. 100-M 20
podľa receptúry)

Tužidlo

10 % podľa hmotnosti

100-IC 550

Riedidlo

50 % podľa hmotnosti

100-IC 660
OKAMŽITE premiešajte po pridaní 100-IC 550 Interiovej prísady a
100-IC 660 riedidla na Interiéry.

.

Striekacia pištoľ s hornou nádobkou

Aplikácia:
Striekací tlak

bar

2

Tlak trysky

1.3-1.4

Počet nástrekov

1 celá vrstva + 1 “Finálna vrstva” nanášané mokré do mokrého

Odvetranie pri 20°C

min

Hrúbka vrstvy

μm

Aplikačná poznámka

HVLP striekacia pištol

5 min odvetrania 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.

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
06/2020
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Technické informácie

100-M 20
R 100 základný lak variant pre
interiér

Sušenie pri 60 °C

20 min po odvetraní

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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