INFORMACJA TECHNICZNA
568-412

D

Glasurit Dodatek tiksotropowy

Zastosowanie:



Właściwości:

Poprawia odporność na zacieki kolorów Linii 68 aplikowanych na powierzchnie o
trudnych kształtach



Lepsze pokrywanie powierzchni na ostrych krawędziach, śrubach, nitach itp.



Wymiana 1 : 1 z rozcieńczalnikiem 352-



Dobra rozlewność i wygląd lakieru

Uwagi
szczegółowe:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 μm.
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Uwagi:

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów tłuszczu.
Proces lakierowania
Wydajność

Udział ciał stałych

Proporcja

4 : 1 : 1 objętościowo

Utwardzacz

922-138, 922-139 lub 922-136

Rozcieńczalnik

568-412

Lepkość
DIN 4 / 20° C

~ 28-33 s

min.

Temp. obiektu
Temp. obiektu

Uwagi

Żywotność w 20 °C

Kolejna
warstwa

Schnięcie

20°C
60°C

!

-

≈ 14 %

Suchość w
dotyku

Maskowanie

< 60 min

Montaż

Szlifowanie

maks.

16 h
30 min

2.5 h
30 min

16 h
30 min

12 h
30 min

16 h
30 min

Kolory Linii 68 mieszane z 568-412 mają długi czas odparowania i dlatego nadają się do aplikacji
na duże powierzchnie. W wyższych temperaturach zalecamy utwardzacz 922-139. Dla kolorów
wykazujących słabsze krycie na krawędziach nałożyć cienką, zamkniętą warstwę, a po jej
odparowaniu nałożyć drugą warstwę. Stosować zalecenia odnośnie doboru szarości pod dany
kolor lakieru.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone
dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do
konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to
umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com
lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.
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