
Fichas técnicas 

55-
Bases metálicas / sólidas, Série 55 variante para CV

Advertência de segurança:
Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 μm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional.
Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e
a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e
investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim
específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes
introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do
produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada
directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de
propriedade e de leis e legislação em vigor.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 09/2022
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Aplicação: Letreiros, autocarros, táxis (reformas), táxis (mudança de cor), caixas.

Propriedades: • adequado para grandes áreas/superfícies
• bom nivelamento
• excelente resistência aos raios UV
• bom poder de cobertura
• secagem rápida

Observações: A gama completa de cores para aplicação CV é coberta. O substrato deve estar limpo, livre de poeira,
ferrugem, óleo e graxa.
Para grandes áreas e temperaturas mais elevadas é recomendado o uso do redutor 352-330 lento ou
352-340 extra lento para melhor absorção do excesso de pulverização.

.

Instruções de utilização

Substratos
Glasurit CV - Primário aparelho / Aprelho
Taxa de dispersão 115 m²/l a 1 μm
Conteúdo sólido ~ 25 %

Pressão (bomba)
Pressão de aplicação 1.8 - 2.5 bar
Tamanho do Bocal 0.8 - 1.1
Número de demãos 2 + ½
Secagem a 20°C até ficar mate

.

2:1 por volume

Diluente 352-315, -320

Viscosidade de aplicação a
20°C DIN 4: 18-22 s Tempo de vida a 20 °C

.
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Aplicação:  Pistola compatível de
alimentação por gravidade  Pistola HVLP

Pressão de pulverização bar 2-2,5 2

Tamanho do bico 1,4 1,5

Número de demãos 2 + ½

Evaporação a 20°C min até mate

Espessura da película: μm 10-15

.

Secagem a 20 °C

Repintável
min. 10 min
máx. 8 h
Sem aderência
10 min
Pronto para mascarar
30 min

.

Observações
Pulverize uma demão leve, deixe evaporar até ficar mate. Em seguida, termine com uma demão húmida,
deixe evaporar até ficar mate. Aplicar ½ demão (distância mínima ao painel: 50 cm) para igualar o
efeito.

.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de
sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

  


