Glasurit Reihe 68 HS-2K-CV-Decklack

VOOR HET BESTE RESULTAAT – BRILJANT,
EFFICIËNT EN DUURZAAM.
De aflakken van de 68 Serie zorgen over de hele linie voor topkwaliteit. Het systeem is flexibel inzetbaar, van originele fabriekslak
tot reparatielak, en biedt voor alle toepassingsgebieden – van kipwagen tot stadsbus of touringcar – steeds de beste oplossing:
briljant, efficiënt en duurzaam. De Mischlack 568-M 135, die deel uitmaakt van het HS-2K-CV-aflaksysteem, zorgt met zijn uitstekende
glans en vloeiing voor een buitengewoon briljant resultaat. Ook als het om efficiënt verwerken gaat, levert het aflaksysteem topprestaties – met een laag verbruik van het ready-for-use-mengsel, snellere droging en een perfect oppervlak in slechts 1,5 spuitgang.
Dat betekent een hoge doorvoersnelheid, korte verblijftijden en uiteindelijk een snelle orderafhandeling. Daarnaast biedt de 68 Serie
ook nog een unieke verscheidenheid aan kleuren: op grond van een selectie van circa 20 mengkleuren kunnen 55.000 verschillende
tinten worden gemengd. De 68 Serie zorgt voor een optimale manier om bedrijfswagens te spuiten. Briljant. Efficiënt. Duurzaam.
ProFit with Glasurit.

68 SERIE

GLASURIT HS-2K-CV-DECKLACK
ProFit with Glasurit.

TOEPASSING

VERWERKING

Als aflak

Mengverhouding

4 : 1 : 1 met verharder (922-139/-138/-136)
en verdunner (352-216)

Verwerking

1,5 spuitgang

Uitdampen bij 20 °C

-

Droging

60 °C
30 minuten

Nabehandeling

poetsbaar na het drogen

- CV-primers / -grondvullers / -vullers
- reparaties en originele fabriekslak voor elk type bedrijfswagen
- overspuiten van bestuurderscabines

20 °C
16 uur

VOORDELEN
- met behulp van het mengsysteem van de 68 Serie kan het volledige kleurenspectrum voor CV-spuiten worden aangemaakt
- de 68 Serie is milieuvriendelijk dankzij het lage VOS-gehalte
- heeft een hoge dekkracht en zorgt voor een zeer goede vloeiing en een prachtige glans
- de 68 Serie valt op door zijn oppervlaktehardheid en UV-bestendigheid
- alle kleuren kunnen in 1,5 spuitgang worden gespoten
- d oor het lage verbruik, de korte spuittijden, de snelle droging en het CV-grijstintenconcept is
de 68 Serie een zeer rendabel systeem
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- de 68 Serie omvat drie binders voor elke toepassing: standaard, airless/airmix en matterende basislak

