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Proces dla podkładu gruntującego 
 
 Szybkoschnący i łatwy w szlifowaniu podkład gruntujący o wysokim udziale ciał stałych. 

 Większe przeszlifowania do gołego metalu należy zabezpieczyć gruntem wytrawiającym 2K 27-10. 
 

 
1. Odcienie szarości podkładu 
(produkty można ze sobą mieszać według tabeli) 

 

2. Aplikacja 
 

 

Proporcja 
4 : 1 : 1 

100% obj. 
  25% obj. 
  25% obj. 

20- 
50-10, -15, -20 

60-10, -20, -30, -40, (-05) 

 

Lepkość 
DIN 4 w 20°C 

20 – 24 s  

 Żywotność 1 h / 20 °C  

 
Pistolet Ssący typu RP 1,6 – 1,8 mm / 2,0 bar 

 

Liczba warstw 
 
Wypełnienie 

Aplikacja standardowa na  
2 warstwy 

Duże wypełnienie 
3 – 4 warstwy 

50 – 70 µm 100-200 µm 

  

Szarość /  
Proporcja % obj. 

20-34 
Biały 

20-24 
Szary 

20-94 
Czarny 

Biały 100 %   

Jasnoszary 50 % 50 %  

Szary  100 %  

Ciemnoszary  50 % 50 % 

Czarny   100% 
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3. Schnięcie/ szlifowanie 

 
Schnięcie 

Standard 3 h w 20 °C 30 min. w 60 °C 
Duże 
wypełnienie 

16 h w 20 °C 40 min. w 60 °C 

 Podczerwień 
(fale krótkie) 8 min.  

(fale średnie) 10 – 15 min.  

 
Szlifowanie na sucho 
Maszyna oscylacyjna 

P400 / P500  

 
Szlifowanie na mokro P800  

 
Instrukcja bezpieczeństwa:  
 
2004/42/IIB(cII)(540)530: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.CII ), w formie gotowej do 
aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 530 g/litr. 
 
Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.  
Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm. 

 


