
 
 
 
 
 
 
 

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan 
deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde 
eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten 
enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de 
producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de 
verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.  
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Poedergecoate profielen /   CV 11 
Laadbak  

Toepassing: Spuiten van reeds gepoederde profielen / aanbouwdelen 

Ondergrond:      Poederlak 

 

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

 

Hechtgrond 
 

284-45 
Härter :922-180 PRO 
Einstellz. : 352-50 

 
2 : 1 + 30%  
17 sec. DIN 4 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen:   1 
Laagdikte : ca. 20 – 30 µm 
Uitdamptijd :  min. 15 min. 20°C 
  max. 72 uur 

  Alternatief: 285-0 CV (zie Technische Informatie) 

 

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 
 
 
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. 
 


