Technická informácia

F3
11/2013

Prehľad spracovateľských piktogramov
Technická informácia Príprava

Pozri príručku

Čistenie

Miešanie

Miešací pomer
2- komponenty 1:1

Miešací pomer
2- komponenty

Miešací pomer
3- komponenty

Použiť
mierku

Pridanie tužidla

Sprej pred použitím
zatrepať

Nastaviť viskozitu

Spracovateľská
viskozita

Spracovanie

Pištoľ s hornou nádobkou

Nástreky

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 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 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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Tmelenie

Natieranie

Valčekovanie

Sprej

Čas sušenia

Infrasušenie

Ultrafialové

Excentrické
brúsenie mokré
(vzduchové)

Excentrické
brúsenie suché
(vzduchové)

Sušenie

Odvetranie

Brúsenie

Brúsenie
ručné/mokré

Brúsenie
ručné/suché

Leštenie

Odtieň

Rozmiešať

Rozmiešať v
miešacom stojane

Obmedzená
krycia schopnosť

Prepracovaná
receptúra

Porovnať
odtieň

Prepracovaná
receptúra

Montovaný diel

Celolakovanie

Prístrek

Nemiešateľný

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 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 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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Pododtiene

Odtieň na
interiér

Receptúra s
obsahom
olova

Receptúra
obsahuje špeciálny
produkt. Kontaktujte
vášho dodávateľa

Odtieň na
motorový resp.
batožinový
priestor

Špeciálny namiešaný
odtieň, obráťte sa,
prosím, na vášho
dodávateľa

Odtieň na disky
resp. puklice

V receptúre sú
použité výbehové
pigmenty

Kombinácia
viacerých
odtieňov

Matný odtieň
Štruktúrový
odtieň

1-vrstvový odtieň
s vysokým
leskom alebo
viacvrstvové
lakovanie

Tónovaný
bezfarebný lak

Odtieň na
montované diely

Odtieň na
ozdobné
lišty

Bezfarebný lak

Podklad

Odtieň na
strechu

Trojvrstvové
lakovanie

Skladba
lakovania

Odtieň na
príslušenstvo

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 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 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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Skladovanie

Chrániť pred
mrazom

Skladovať v chlade

Chrániť pred
vlhkosťou

Nádobu
uzavrieť

Skladovateľnosť

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 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 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

