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Glasurit® Multi Purpose Body Filler G / BF

Bezpečnostné pokyny:
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 μm.

2004/42/IIB(b)(250)180: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.b) vo forme pripravenej na použitie je max. 250 g / liter VOC. 
Obsah VOC v tomto produkte je 180 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 http://techinfo.glasurit.com alebo priamo od svojho 
obchodného partnera. Príjemca 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

Aplikácia:
Vlastnosti:

Hrubý a jemný tmel
Bohatý na pevné častice (High Solid); univerzálne použiteľný pre oceľový plech, pozinkované plechy, 
hliník, rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný, veľmi dobrá priľnavosť.

Poznámka: • Tmel a červenú tužiacu pastu dobre premiešajte (homogénny odtieň, žiadny mramorový efekt).
• Neprekročte 3% tužidla.
• Nadbytok peroxidu vytvára zafarbenie vrchného laku.

Aplikácia 839-20 Hrubý a jemný tmel 829-20K Hrubý a jemný tmel

Postup RATIO Aqua, RATIO Classic, RATIO HS

Miešací pomer 100% hmotn. 839-20 (can)

Tužidlo 2-3% hmotn. 948-36

100% hmotn. 839-20K (kartuša)

3% hmotn. 948-52 (záleží od tužidla kartuše)

Riedidlo

doba použ. pri 20 °C 4 - 5 min. 4 - 5 min.

20 - 30 min. 20 - 30 min.Sušenie pri 20 °C 
Sušenie pri 60 °C

Infra (krátkovlnové) 
Infra (strednovlnové)

4 min.
5 - 10 min.

4 min.
5 - 10 min.

Brúsenie: 
orbitálna brúska

P80/150
581-90 Kontrolná farba
P240 tmelené miesto a pôvodné lakovanie

P80/150
581-90 Kontrolná farba
P240 tmelené miesto a pôvodné lakovanie




