
 
 
 
 
 
 
 

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a
skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produkt
údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a
produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť.
alebo u vášho predajcu. Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na 
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Glasurit
Použitie: 

Podklady:

 

Príprava:  Čistenie - brúsenie 
 

Tmel:  839-20 + 948
 

1.1 Hliník, nehrdzavejúca 
 

Základ: 
 

283-6150
Prísada: 352
Riedidlo: 352

 
 

1.2 Oceľ 
 

Základový plnič: 
 

284-13 
Tužidlo: 922
Riedidlo: 352

 
 
 

2 Nanesenie UP striekacieho tmelu 
           podklady (nie priamo na 
 Hliník, prášková povchová úprava
           sklenenými vláknami (
 

UP Striekací tmel: 
 

1006-26
Tužidlo:  948
Riedidlo: 352

* = iné striekacie zariadenia 
 

3  Ďalšia skladba laku: P
automobily.  

 
Bezpečnostné 
pokyny!  • Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako

• Produkty sú vhodné len na odborné použitie
• Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať 

osobné ochranné pomôcky.
 

 

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 
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 
produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese 

Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Germany
Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko          www.toplac.sk, www.glasurit.com

Glasurit® UP striekací tmel
 Lakovanie veľkoplošných tmeliacich

: Oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ
hliník, prášková povrchová úprava
preglejka, plast vystužený sklenenými
(GFK, SMC), pôvodné lakovanie.

brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)

20 + 948-36;  100 : 3  Brúsenie P 80 / P 150

ejúca oceľ (Inox), pozinkovaná oceľ  

6150 
352-235 
352-216 

 
2 : 1 + 10% 
 

Striekacie zariadenie
Počet nástrekov: 
Hrúbka vrstvy:
Čas odvetrania
  

 
: 922-18 PRO 
: 352-216 

 
 4 : 1 : 1 
 

Striekacie zariadenie
Počet nástrekov
Hrúbka vrstvy:
Sušenie:         

cieho tmelu na v bode 1.1 a 1.2  povrch
nie priamo na 283-6150) alebo priamo na nasledujúce podklady
šková povchová úprava, coil coating, preglejka, pla

sklenenými vláknami (GFK, SMC), pôvodné lakovanie. 

26 
948-22 
352-50 

 
100 : 5 
352-50 pridať len 
v prípade 
potreby, max. 4% 
podľa hmotnosti 

Striekacie zariadenie
Počet nástrekov
Hrúbka vrstvy: 
Sušenie: 3 
 30 min

iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie. 

Pozri základové materiály a vrchné laky v postupoch

dá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako
rodukty sú vhodné len na odborné použitie. 

Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať 
osobné ochranné pomôcky. 

aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných 
našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, 

nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou 
Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com

existujúce zákony a predpisy.  
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striekací tmel    CV 11 

liacich prác. 

nehrdzavejúca oceľ (Inox), 
rášková povrchová úprava, Coil Coating, 

tužený sklenenými vláknami 
odné lakovanie. 

A 4) 

150 

Striekacie zariadenie: horná nádobka* 
Počet nástrekov: 1½  

: 12 – 15 µm 
Čas odvetrania: min. 20-30 min. 20 °C 

    max. 8 hod. 20 °C 

Striekacie zariadenie: horná nádobka* 
Počet nástrekov: 1 plný 

:  60 – 70 µm 
     30 min. 60 °C 

hovo upravené  
na nasledujúce podklady: 

, plast vystužený 

Striekacie zariadenie: horná nádobka* 
Počet nástrekov: 3 – 8  

: 200 - 1000 µm 
3 – 4 hod. 20 °C alebo 
30 min. 60 °C 

och lakovania pre príslušné 

dá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm. 

Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať 


