Glasurit 284-45 CV-Füller weiß

NOG FLEXIBELER VOOR BRILJANTE RESULTATEN.
De Glasurit 284-45 CV-Füller weiß kan heel flexibel gebruikt worden en zorgt voor briljante lakresultaten. Gebruikt samen met de
Glasurit 922-180 PRO CV-Füllerhärter draagt de witte CV Füller bij tot een zeer goed eindresultaat, meer helderheid en meer glans.
De witte vuller verzekert een optimale kleurnauwkeurigheid en kan eenvoudig getint worden om zo een betere dekkracht te krijgen.
Bovendien kan de 284-45 niet enkel gebruikt worden als nat in nat vuller, maar kan het indien nodig ook geschuurd worden na
het drogen. Glasurit 284-45 CV-Füller weiß biedt het schadeherstelbedrijf een flexibel product aan voor perfecte eindresultaten.
ProFit with Glasurit.

284-45

GLASURIT CV-FÜLLER WEISS
ProFit with Glasurit.

TOEPASSING

VERWERKING

Als vuller

Mengverhouding

2 : 1 + 10% met verharder (922-180 PRO)
en verdunner (352-345)

Verwerking

1,5 spuitgang

Uitdampen bij 20°C

10-15 minuten

Droging

60°C
30 minuten

Nabehandeling

Excentrische schuurmachine (P320-360)

- met glasvezel versterkte kunststoffen (GVK/SMC)
- verscheidene kunststoffen
- oude laklagen
- CV-grondvullers / -vullers
- coil coatings
- gepoedercoate onderdelen

20°C
60 minuten

VOORDELEN
- k an tot 10% aangekleurd worden met Glasurit 568-408 CV-Grundiertönpaste
in alle benodigde grijstinten

- de eenvoudige en veilige toepassing levert vlekkeloze resultaten
- e en ideale ondergrond om voertuigen af te werken in

- k an aangekleurd worden met 68 Serie aflakken en zo op de eindkleur
afgestemd worden

fluorescerende kleuren
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- kan gebruikt worden als hechtingsmiddel voor kunststoffen

- e en hoge efficiëntie doordat het product slechts 1,5 spuitgang nodig heeft

GRIJSTINTENCONCEPT
Glasurit 284-45 CV-Füller weiss, aangekleurd met Glasurit 568-408 CV-Grundiertönpaste: verschillende grijstinten zorgen voor een

568-408

Grijstint

284-45

568-408

Grijstint

284-45

568-408

~L01

1000 g		 67,0 g		
L04
1000 ml		100,0 ml		

1000 g		 7,0 g		
L07
1000 ml		11,0 ml		

1000 g 0,7 g
1000 ml 1,1 ml

L02

1000 g		 31,0 g		
L05
1000 ml		 48,0 ml		

1000 g		 3,0 g		 L08
1000 ml		 4,7 ml		 (RAL-9010)

1000 g 1000 ml -

L03

1000 g		 13,8 g		
L06
1000 ml		 21,5 ml		

1000 g		 1,0 g
1000 ml		 1,6 ml
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BASF Coatings GmbH, Glasuritstr. 1, 48165 Münster

GT12-0324-15NL

hoge kleurnauwkeurigheid en efficiënte verwerking met alle Glasurit aflaksystemen voor bedrijfsvoertuigen.
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