
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ INFORMÁCIA 
568-408 Glasurit CV Základová tónovacia 

pasta, čierna 
Z 

 

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). 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. Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. 
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Použitie:   

 

 Na všetky aplikácie 

Vlastnosti: • Veľmi dobrý stav vrchného laku 

• Vysoká farbiaca schopnosť   

• Možnosť použitia do všetkých polyuretánových a epoxidových základov a plničov 

Osobitné upozornenia: • Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm 

• Produkty sú vhodné len na odborné použitie  

 

Poznámky: Hliníkové šasi sa musia vhodným spôsobom základovať. Podklad musí byť očistený, zbavený 
prachu, hrdze, olejov a mastív. 

 

 

Postup Používa sa pri všetkých lakovacích postupoch 

Výdatnosť  Pevné častice  56 % 

 

 
Základná zmes  

max. 10 % podľa objemu 
pre základové materiály 9-7, 284-13, 284-90, 284-30, 284-45, 801-704 

 

 
Miešací pomer  

 
Tužidlo  

 
Riedidlo    

 

Striekacia viskozita 

DIN 4 / 20 °C 
   

 

Upozornenia ! 

Podrobnejšie informácie čo sa týka miešacích pomerov a údajov na spracovanie je možné nájsť 
v technických informáciách základov resp. plničov  9-7, 284-13, 284-90, 284-30, 284-45             
a 801-704. 
Pridaním základovej tónovacej pasty 568-408 sa u vyššie uvedených základových materiálov a 
plničov údaje pre spracovávanie nemenia.  

 


