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Lakovanie dielov s Glasurit® 90-905 Alusilber
Špeciálny pigment na dosiahnutie mimoriadnych odtieňov ako napr. BMW A80,
BMW A91, alebo VW LZ49
Poznámky: Podklady: Glasurit plniče resp. základné plniče 285-, 801-72 VOC alebo úplne vytvrdnuté
pôvodné lakovanie, odolné voči rozpúšťadlám.
Príprava je mimoriadne dôležitá a musí sa jej venovať potrebná pozornosť.
Ak sa úplne neodstráni povrchová štruktúra plniča, prejaví sa neskôr vo vrchnom laku
šupinová štruktúra.
Ak zostanú v podklade ryhy po brúsení zrnitosti P500, budú tieto neskôr viditeľné vo vrchnom
laku vo forme obláčikov a značiek rýh po brúsení.
Na kontrolu procesu brúsenia treba používať brúsnu kontrolnú farbu.
Tiež používať excenter s mäkkou tlmiacou podložkou.

Použitie:

1. Príprava

P 500

P 1000

700-1
1x

Utrieť
dosucha

2. Aplikácia predlaku
Glasurit®
Prístrekový
lak 90-M50

2:1
93-E3

1-2

20 °C
15 min.

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

Predlak sa musí striekať namokro, aby sa zabránilo
štruktúre povrchu.
Nechať celkom odvetrať, aby sa neskôr
zabránilo tvorbe šupinovej štruktúry vo vrchnom laku.

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú
vhodné len na odborné použitie.
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 pre 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
www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako
0,1 µm.
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Lakovanie dielov s Glasurit® 90-905 Alusilber
3. Aplikácia odtieňa “Alusilber”

Glasurit®
Alusilber
90-905

2:1
93-E3

Ihneď
po pridaní
riedidla
zamiešať

2–3
+2
nástreky
efektu

Nechať
odvetrať po
každom
jednotlivom
nástreku až
kým
nezmatnie

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

4. Aplikácia bezfarebného laku 923- podľa technickej informácie

Glasurit®
Bezfarebný
lak 923-

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú
vhodné len na odborné použitie.
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 pre 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
www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako
0,1 µm.
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