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HP MULTIGREY GLAISTAS 1.841.8700 - 
8900 

251V 

Aukstos kokyb ÷s 2k akrilinis glaistas  
Šviesiai pilkas (8700) - tamsiai pilkas (8900)  
HP  Multigrey  glaistas yra 2k itin sparčiai džiūstantis akrilinis glaistas, kuris 
žymiai padidina produktyvumą dažant automobilius. Glaistas pasižymi puikiomis 
dengimo savyb÷mis, jį lengva šlifuoti ir jį naudojant garantuojamas optimalus 
atsparumą viršutinio sluoksnio sug÷rimui. Tinkamu santykiu sumaišius 
šviesiai pilką ir tamsiai pilką glaistus, galima išgauti labiausiai 
viršutiniam sluoksniui tinkamą atspalv į, ypač daugiasluoksniams 
viršutiniams sluoksniams arba tiems, kurie pasižymi menku 
dengiamumu. D÷l šios priežasties taupomos laiko ir medžiagų sąnaudos.  
Naudojant HP Multigrey  glaist ą sutrump÷ja darbo laikas visų džiovinimo sistemų 
metu (oro, nedidelio kaitinimo, IR) ir pačio produkto naudojimo metu.  
HP Multigrey  glaistas  kartu su HP aerozoliniu gruntu ir HP laku  sudaro sistemą, 
kuria pasiekiamas aukštas produktyvumas taisant nedidelius ar dalinius trūkumus.  

 
PAGRINDAI  

 

Neapdorotas, nuriebalintas ir nušlifuotas metalas (tik nedideli plotai).  
Poliesterio glaistai, stiklo pluoštu sutvirtintas plastikas ir gelio dangos, nušlifuoti su 
P280-320 šlifavimo popieriumi. Geros būkl÷s nušlifuoti seni dažai.  
Svarbu :   

 
Dažant tirpikliams jautriais dažais, įsitikinkite, ar paviršius yra nesubraižytas ir visuomet padenkite  
visą plotą.  HP Multigrey glaistas netinkamas termoplastiniams dažams ir tiems, kurie linkę  
nusilupti, tač iau tinkamas išlyginti paviršiams su skirtingais sug÷rimo rodikliais.  

 
PARUOŠIMAS  

 

Nuvalykite paviršių su vandeniu (geriau būtų šiltas) ir dezinfekuojančia medžiaga.  
Nušlifuokite dažus su P280-320 šlifavimo popieriumi. Pašalinkite riebalus su  
antisilikoniniu riebalų naikikliu 3600 ar AquaMax Precleaner. 
Tam, kad metalas būtų maksimaliai apsaugotas nuo rūdžių, jį galima padengti 1-2  
HP aerozolinio grunto sluoksniais.  

 GRUNTAS GLAISTAS  
    GRUNTAS 

TŪR.    Svoris TŪR.       Svoris.  
HP MULTIGREY GLAISTAS 
KIETIKLIS 
SKIEDIKLIS 

1000 1000 
250 160 
0 0 

1000 1000 
250 160 

100-150 60-90 
KLAMPUMAS - DIN4 20°C  
MIŠ. GALIOJ. LAIKAS, 20°C  

65-70" 
30' 

22-28" 
45-60' 

 
Svarbu :   

 AD1208 plastifikuojantį priedą galima įmaišyti 10-30% santykiu. 
 
 

KIETIKLIAI - SKIEDIKLIAI  
KIETIKLIAI 6000 Greitas             Dalinis remontas ir smulkus taisymas prie 25°C temp.  
 8000  Extra greitas  

Dalinis remontas, <25°C  ir smulkus 
remontas, >25°C  

 9000  Super greitas Smulkus taisymas, kai temp. žemiau 25°C.  

SKIEDIKLIAI 4305 2505 Greitas Smulkus taisymas 
       4310 2510 Normalus Dalinis remontas visais atvejais, kai temp. 

žemiau 25°C.  
 4320 2520 L÷tas       Pilnas remontas, kai temp. virš 25°C.  

 
 



 

 
 
Lapkritis, 2007 Šie produktai  skirti  tik  profesionaliam  naudojimui  


