
Informacja techniczna 
27-10 | Grunt wytrawiający 2K 

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę 
powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje 
się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi 
naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.  
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1. Cechy 
Grunt dwuskładnikowy 

 Dobra ochrona antykorozyjna gołego metalu 
 Grunt przyczepnościowy do zastosowania na stali galwanizowanej i aluminium 

 
 
Grunt nie może być stosowany bezpośrednio pod produkty na bazie wodnej, takie jak lakiery bazowe baslac  
Linii 45. W przypadku przeszlifowań i aplikacji punktowej tego gruntu, przed nałożeniem koloru bazowego Linii 45, 
należy go odizolować przy pomocy podkładów gruntujących 2K: 20-24, 20-34 lub 20-94. 
 

 
2. Aplikacja 

 

Proporcja 
2 : 1 : 30% 

100% obj.  27-10 
  50% obj. 57-10 lub 57-30 na dużych powierzchniach 
  30% obj. 60-10,60-20,60-30 

 

Lepkość 
DIN 4 w 20°C 

 
Żywotność 

16 s 

 

48 h / 20°C 

 

Pistolet 
HVLP: 1,3 mm 

2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu 

Ssący typu RP: 

1,3 mm, 2,0 bar 

 

Liczba warstw 
Wypełnienie 

1 warstwa 
10 – 15 µm 
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3. Odparowanie/ schnięcie i szlifowanie 

 

Odparowanie w 20°C około 10 min. 

 
 
Instrukcje bezpieczeństwa:  
 
2004/42/IIB(cIII)(780)760: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.CIII), w formie gotowej do 
aplikacji wynosi 780 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 760 g/litr. 
 
Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.  
Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm. 

 


