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 Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, kter
nezbavují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkouš
fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit 
výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva 
 
BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1,  48165 Münster, Germany, 

1. Vlastnosti 
Víceúčelový přilnavostní základ vhodný pro veškeré lakovatelné plastové díly automobilů

 
 Neomezená doba použitelnosti 

 Snadné a bezpečné nanášení 

 Krátká doba odvětrání 

  

2. Aplikace 

 

Stříkací viskozita
DIN 4 při 20

 

Stříkací pistole

 

Počet vrstev
Síla vrstvy

 
3. Odvětrání  

 

Doba odvětrání při

 
 
 

Bezpečnostní pokyny: 

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití. 

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.
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vhodný pro veškeré lakovatelné plastové díly automobilů

kozita 
20 °C 

Připraven k použití

tříkací pistole 
HVLP gravit

1,3 – 1,4 mm, 2 bar;

Počet vrstev 
Síla vrstvy 

1 – 2 slabé, ale spojité 

přibližně 

Doba odvětrání při 20 °C 15 min. před aplikací plniče

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.  

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm. 
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vhodný pro veškeré lakovatelné plastové díly automobilů. 

Připraven k použití 

HVLP gravitační 
; 0,7 bar na trysce 

slabé, ale spojité vrstvy 

 10 µm 

před aplikací plniče 


