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Glasurit®: UV Grundfüller grau 151-170E 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 

Systeemkaart 
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Proces  

1. Zet het UV-A toestel aan (2 minuten opwarmtijd) maar niet gericht op het te spuiten oppervlak 
2. 1e dun gesloten laag aanbrengen 
3. Hanteer 2 minuten uitdamptijd tussen de lagen 
4. 2e laag vol vloeiend maar niet dekkend aanbrengen. 
5. Bij een laagdikte van meer dan 60µm dient een uitdamptijd van 3 minuten te worden 

gehanteerd voor droging. 
6. De UV droger op de aangegeven afstand plaatsen, de droogtijd is 5 minuten.  

(Afstand Spectratec 30 cm en IRT/ UV-A 55 cm) 
7. UV Grundfüller is direct te schuren 

 
 
 
 
 
Tips 

• Goed roeren voor gebruik. 
• Glasurit 1K UV Grundfüller grau 151-170E kan rechtstreeks zonder tussenkomst van etsende 

primer op blank metaal, verzinkt metaal, aluminium en oude laklagen worden aangebracht. 
• Kunststoffen als gebruikelijk eerst voorzien van Glasurit 1K Grundierung 934-10, na 10 

minuten uitdampen Glasurit 1K UV Grundfüller grau aanbrengen. De maximale laagdikte op 
kunststof is 80 micron. 

• Het product Glasurit 1K UV Grundfüller grau is licht gepigmenteerd, de laagdikte neemt snel 
toe, niet dekkend spuiten. Spuit niet meer dan 2 lagen.  
Bij hogere laagdikte zal de belichting onder in de lakfilm onvoldoende zijn. 

• Geen belichting betekent geen droging. Bij onvoldoende belichting, is de toplaag hard en 
prima te schuren maar zal de hechting achteraf ondermaats zijn. 

• Als er een hogere laagdikte gewenst is, kan nadat is gedroogd en geschuurd opnieuw 151-
170 worden aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
Applicatie benodigdheden 

• Polycarbonaat bril 3M 2720, 3M SF200 of vergelijkbare bril. 
• Handschoenen  
• Beschermende kleding 
• SATA 100B 1,1 RP  
• Zwarte beker PPS of RPS, of vermijdt contact met zonlicht voor onbegrensde potlife 
• UV-A droger of combilamp IRT/ UV-A  

 


