Glasurit 284-90 CV-Grundfüller weiß

HET UNIVERSELE TALENT DAT ELKE
SCHADE EFFICIËNT HERSTELT.
Deze chromaatvrije primer filler is een allround talent, geschikt voor gebruik op vele ondergronden. De primer filler biedt betrouwbare
corrosiebescherming voor alle soorten voertuigen, van bakwagens tot bussen. Glasurit 284-90 CV-Grundfüller weiß is niet alleen
eenvoudig te verwerken. Dankzij een uitzonderlijke bestendigheid tegen zakken en een uitstekende vloeiing is het ook de beste basis
voor een superieure afwerking met het 68 Serie HS-2K-CV-aflaksysteem. Met Glasurit 568-408 CV-Grundiertönpaste kan de witte vulprimer
worden aangekleurd passend bij de aflak die later wordt aangebracht. Deze primer filler ondersteunt daarmee het grijstintenconcept
voor bedrijfsvoertuigen van Glasurit. Aankleuren in de bijpassende grijstint garandeert een hoge mate van kleurnauwkeurigheid en een
laag materiaalgebruik voor alle Glasurit aflaksystemen voor bedrijfsvoertuigen. Met deze primer filler kunnen dan ook alle reparaties
worden uitgevoerd. Glasurit 68 Serie: briljant, efficiënt en duurzaam.
ProFit with Glasurit.

284-90

GLASURIT CV-GRUNDFÜLLER WEISS
ProFit with Glasurit.

TOEPASSING

VERWERKING

Als primer filler

Mengverhouding

3:1 + 10–30% met verharder (922-180 PRO)

- bakwagens en brandweerwagens

en verdunner (352-91 CV/352-216/352-345/

- bussen en cabineherstel

352-370)

- staal en gegalvaniseerde aanbouwdelen

2 spuitgangen met 5-10 minuten

Verwerking

tussentijds uitdampen
Droging

60 °C
30 minuten

20 °C
60 minuten

VOORDELEN
- eenvoudig te verwerken
- zeer goede bestendigheid tegen zakken en een uitstekende vloeiing
- beste corrosiebescherming voor alle ondergronden
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- witte kleur om eenvoudig aan te kleuren
- ondersteunt het grijstintenconcept voor bedrijfsvoertuigen

GRIJSTINTENCONCEPT
Glasurit 284-90 CV-Grundfüller weiß, aangekleurd met 568-408 CV-Grundiertönpaste: verschillende grijstinten garanderen een

568-408

Grijstint

284-90

568-408

Grijstint

284-90

568-408

~L01

1000 g Max. 10%		
L04
1000 ml		 0,1 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		32,0 g		
L05
1000 ml		50,7 ml		

1000 g		 2,8 g		 L08
1000 ml		 4,4 ml		 (RAL-9010)

1000 g 1000 ml -

L03

1000 g		13,0 g		
L06
1000 ml		20,0 ml		

1000 g		 1,2 g
1000 ml		 1,9 ml
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hoge mate van kleurnauwkeurigheid en een efficiënte applicatie in combinatie met alle Glasurit-aflaksystemen voor bedrijfsvoertuigen.
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