Informação Técnica
12-20 | Bodyfiller Universal
Processo para bodyfiller grosso e fino





Elevado teor em sólidos; secagem rápida, fácil de lixar, boa aderência
Bodyfiller universal adequado para utilização sobre:

Aço

Aço galvanizado

Alumínio
Misturar o bodyfiller e o endurecedor vermelho em pasta até obter uma cor homogénea
Não exceder 3% de endurecedor. O excesso de peróxido provoca a descoloração do acabamento

1. Aplicação
Proporção de mistura

100% em peso
2 – 3% em peso

Pot-life

12-20
56-20

4 – 5 min. / 20°C

2. Secagem/lixagem
Secagem a 20°C

20 – 30 min.

Infravermelhos
(ondas curtas)
(ondas médias)

Lixagem a seco
Lixadeira Orbital

4 min.
5 – 10 min

P80/P150/P240

Instruções de segurança: 2004/42/IIB(b) (250)180: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria

de produto: IIB.b) na forma de pronto-a-usar é 250 g/litro de COV. O conteúdo de COV deste produto é
180 g/litro.
Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

As informações incluídas nesta publicação têm como base os nossos conhecimentos e a nossa experiência atuais. Tendo em vista os inúmeros fatores que podem influenciar o processamento e a
aplicação dos nossos produtos, estas informações não isentam os executantes de levarem a cabo os seus próprios estudos e ensaios; nem tão pouco estas informações implicam qualquer tipo de
garantia relativamente a certas propriedades, ou a adequabilidade dos produtos a um determinado fim. Todas as descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui apresentados
são apenas para fins de informação geral; estes podem sofrer alterações sem aviso prévio e não representam a qualidade contratual acordada dos produtos (especificação do produto). É da
responsabilidade do recetor dos nossos produtos assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor relativa a direitos de propriedade.
BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Alemanha, 03/2017
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Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 μm
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