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Bättring a v lju sblå me ta lli c la c k kod numme r 102.
Klarlacksförfara nde t anvä nds vid bä ttri ng. Bä ttri ng sarbe tet ka n göras på två sätt , a nti ngen
lufttorka nde eller i ug n 85
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Vid båda förfari ngssä tte n a nvä ndes samma grund me ta ll ic.
G ru nd me tallic kod nr 102:

nr o 282 190 (Herberts< 6000 1) l kg

Ftsr tunn i ng:

nr. 2821 92 (Herbe rts: 111 09) 0,5 kg

Lufttryck:

ca 5 , 5 kg (koppspru ta )

Sprutviskosi te t:

16 sek . 20

0

Grundmetallicen sprutas i två skikt med 2 min. mellantid. Första skiktet sprutas flödigt.
Andra skiktet sprutas tunnare, ev. kryssprutning till en jämn kultsr.
Torktid före klarlacksprutningen: ca 10 min.
Klarlack i ugn 85
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Klarlack:

nr. 282193 (H erberts: 60300) 1 kg

Katalysator:

nr. 282194 (H erberts: R 12224) 5 cl

Ftsrtunni ng:

nr. 277299 (H erberts: R 11099) Skg

Blandning:

5 0/0 katalysator används till klarlacken

Lufttryck:

ca 4,5 kg

Sprutviskosi tet:

o
23 sek. 20 •

Locken sprutas i två skikt med 2 min. mellantid. Efter andra skiktet, 10 min. sättningstid.
Därefter 1 tim i 85

0

ugn.

Klarlack, lufttorkande
Klarlack:

nr. 282195 (H erberts DD/R 68660 ) 1 kg

Härdare:

nr. 282196 (H erberts DD/R 10044) 0,5 kg

Förtunni ng:

nr. 282197 ~Herberts DD/R 11169) 0,5 kg

Blandning/viktdel:

l del härdare + 2 del klarlack
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Lufttryck:

ca 4,5 kg

Sprutviskosi tet:

18 sek. 20

0

Locken sprutas i två skikt med 2 min. mellan.tid.
Locken är:

dammtorr

efter ca 1,5 tim

monteringsbor

II

ca 12 tim

fullt uthttrdad

"

ca 3

dygn

Efter 3 dygn, när klarlacken är fu" t uthttrdad, kan den poleras.
Anm:

o
LackbCittri ng på denna meta II i cku ICSr gCSrs lättast med 85 fCSrfarandet.
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