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BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Deutschland 09/2017 
 

 

 

 

Aluminium-Voertuigen CV 1.1 

Toepassing: Laksysteem voor aluminium voertuigen. 

 Chromaatvrij 

Ondergrond: Aluminium, aanbouwdelen van staal en verzinkt 
staal 

 

Voorbehandeling  Reinigen - Schuren - Reinigen (Zie Technische Informatie A 4) 

 

Plamuur  839-15 + 948-36 100 : 3  Schuren P80 / P150 

 

Grondvuller 
 

283-7850 
Zusatzl. : 352-240 
Einstellz. : 352-216 

 
2 : 1 +20% 
maatlat 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen :  2,5 – 3  
Laagdikte :  > 30 µm 
Uitdamptijd : minimaal 30 min. 20°C 
  maximaal 8 uur 20 °C 

 

Aflak  68- 
Härter : 922-138 
Einstellz. : 325-216  

 
4 : 1 : 1 
maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen :  1,5 
Laagdikte :  40 – 60 µm 
Droging : Luchtdroging overnacht       
   (16 uur bij 20°C)  
  of 30 min. 60°C 

 * = andere spuitapparatuur zie Technische Informatie 
 
 

Opmerking  Als chromaatvrije producten worden gebruikt in het bijzonder letten op een zeer 
zorgvuldige voorbereiding van de ondergrond. 
De hechting op vuurverzinkt staal dient vooraf te worden getest. 

  
 
Veiligheidsinformatie 

  Het kan niet uitgesloten worden dat producten deeltjes < 0,1 µm bevatten.   
 Producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. 
 Voor de verwerking kennisnemen van de actuele veiligheidsmaatregelen en juiste 

persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken. 
 


