
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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

 

 

 

Daglichtlakken CV 16 

 

Toepassing: Spuiten van daglichtlakken 

Ondergrond: Alle CV grondvuller, vuller, oude laklaag gegrond 
met 284-45 / 284-90 

 

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

 

Gronden 
 

Zie betreffend laksysteem bij soort voertuig ofwel soort ondergrond. 

 

Glasurit  
CV-RATIO-TRUCK-
Füller,  
wit 

 
284-45 
Härter  : 922-180 PRO 
Einstellz. : 352-345 
 

Alternative: 284-90 

 
2 : 1 + 10% 
Maatlat 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen:   1 ½  
Laagdikte :  50 – 70 µm 
Uitdamptijd * : 1 uur. 20°C of  
  30 min. 60°C 

 

Tagesleuchtfarbe 
RAL 1026/00T 
RAL 2005/00T 
RAL 3024/00T 

 
923- 
Härter : 929-91 
  -93 / -94 
Einstellz. :352-91 CV 
  352-216 

 
4 : 1 + 10% 
Maatlat 

Verwerking :  Bovenbeker 1,2 – 1,4 mm 
Spuitgangen :  4 – 5  
Laagdikte : minstens 100 µm 
Uitdamptijd :  min. 60 min. 60°C of  
  droging overnacht  
  bij 20°C 

 

Schutzlack **  923-49 
Härter  : 929-93 
  / -94 
Einstellz. : 352-91 CV 
  352-216  

 

 
2 : 1 + 10%  
Maatlat 

Verwerking :  Bovenbeker 1,2 – 1,4 mm 
Spuitgangen : 2 
Laagdikte :  50 – 70 µm 
Droging : 10 uur bij 20°C  
  of 60 min. 60°C 

 
* = Als geen afplak- of afdekwerkzaamheden nodig zijn, kan al na 1 uur zonder schuren Tagesleuchtfarbe gespoten worden. 

Om te schuren dient excentrisch roterend P320 gebruikt te worden. Droging zie TI van 284-45. 
 Doorgeschuurde plekken dienen bijgewerkt te worden met 284-45. 

 
** =  Alleen 923-49 als blanke lak gebruiken 
 
 
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. 
 


