
Kun til erhvervsmæssigt brug!

Permafleet® VHS DTM
Primer Surfacer 4060

Permafleet VHS DTM Primer Surfacer 4060 er en universal high solid 
grundfylder til hurtig og effektiv lakering af storvogne. Egnet til direkte 
påføring på forskellige metalliske undergrunde. Denne alsidige 
grundfylder kan bruges som våd-i-våd fylder og slibefylder. 

.... Overholder VOC lovgivningen

.... Alsidig grundfylder med mange anvendelsesmuligheder

.... Hurtig klar til overlakering med alle Permafleet dæklakker (våd-i-våd)
Længere overlakeringstid gør den velegnet til lakering af 
storvoge

....

.... God dæklakstand

.... Flot finish

.... Udmærket korrosionsbeskyttelse og vedhæftning

Anvendelsesteknisk information

Spies Hecker tættere på dig.

An Axalta Coating Systems Brand
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Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Produktforberedelse - forarbejdning STANDARD SANDING HS

Det tilrådes på det kraftigste at bruge personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for 
at undgå åndedrætsbesvær, hud- og øjenirritation.

Galvaniseret stål og aluminium, slebet og rengjort
Bart stål, slebet og rengjort
Rustfrit stål, slebet og rengjort
Aluminiumprofiler, slebne, rengjorte og lakeret med wash primer 
Forskellige kunststoftyper: ABS, PC og glasfiberforstærket, slebet og rengjort 
Sandblæst stål (SA 2.5)
Gammel eller original lakering, omhyggelig slebet og rengjort
Coil coated, slebet og rengjort.

Grundfylder Hærder
Volumen Vægt Volumen Vægt
3 100 1 22
4060 3337 *

3338
3339
3340

* 20 - 25 sek.

Pot life ved 20°C: 2 - 3 timer

SprøjtetrykSprøjtedyse
Compliant 2 - 2.5 bar indgangstryk1.6 - 1.8
HVLP 0.7 bar forstøvertryk 1.6 - 1.8
Membranpumpe 2 - 2.5 bar forstøvertryk 1.1 - 1.3
Membranpumpe 0.8 - 1.2 bar materialetryk1.1 - 1.3
Airmix 80 - 120 bar materialetryk0.28 - 0.33

se producentens anbefalinger

2 - 3 lukkede sprøjtegange. med mellemaflutning: 15 - 30 min. før 
ovntørring: 15 - 30 min

20 - 25 °C -12 - 16 t
50 - 60 °C -30 - 45 min.

P360 - P500

Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Clearcoat

VOC compliant 2004/42/IIB(c)(540) 540: EU grænseværdien for dette produkt (produktkategori: IIB(c)) i sprøjteklar 
blandning er max. 540 g/l flygtige indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er 
max. 540 g/l.
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Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Produktforberedelse - forarbejdning STANDARD SANDING VHS

Det tilrådes på det kraftigste at bruge personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for 
at undgå åndedrætsbesvær, hud- og øjenirritation.

Galvaniseret stål og aluminium, slebet og rengjort
Bart stål, slebet og rengjort
Rustfrit stål, slebet og rengjort
Aluminiumprofiler, slebne, rengjorte og lakeret med wash primer 
Forskellige kunststoftyper: ABS, PC og glasfiberforstærket, slebet og rengjort 
Sandblæst stål (SA 2.5)
Gammel eller original lakering, omhyggelig slebet og rengjort
Coil coated, slebet og rengjort.

Grundfylder FortynderHærder
Volumen Volumen VægtVægt Volumen Vægt
5 0 - 10 % 0 - 6100 1 14
4060 6110

6120
6130

3265 *
3270
3275

* 25 - 35 sek.

Pot life ved 20°C: 2 - 3 timer

SprøjtetrykSprøjtedyse
Compliant 2 - 2.5 bar indgangstryk1.6 - 1.8
HVLP 0.7 bar forstøvertryk 1.6 - 1.8
Membranpumpe 2 - 2.5 bar forstøvertryk 1.1 - 1.3
Membranpumpe 0.8 - 1.2 bar materialetryk1.1 - 1.3
Airmix 80 - 120 bar materialetryk0.28 - 0.33

se producentens anbefalinger

2 - 3 lukkede sprøjtegange. med mellemafluftning: 15 - 30 min.
før ovntørring: 15 - 30 min.

20 - 25 °C -12 - 16 timer
50 - 60 °C -30 - 45 min.

P360 - P500

Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Clearcoat

VOC compliant 2004/42/IIB(c)(540) 540: EU grænseværdien for dette produkt (produktkategori: IIB(c)) i sprøjteklar blanding  
er max. 540 g/l flygtige indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er max. 540 g/
l.
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Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Produktforberedeles - påføring STANDARD WET ON WET HS

Det tilrådes på det kraftigste at bruge personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for 
at undgå åndedrætsbesvær, hud- og øjenirritation.

Galvaniseret stål og aluminium, slebet og rengjort
Bart stål, slebet og rengjort
Rustfrit stål, slebet og rengjort
Aluminiumprofiler, slebne, rengjorte og lakeret med wash primer
Forskellige kunststoftyper: ABS, PC og glasfiberforstærket, slebet og rengjort 
Sandblæst stål (SA 2.5)
Gammel eller original lakering, omhyggelig slebet og rengjort
Coil coated, slebet og rengjort.

Grundfylder FortynderHærder
Volumen Volumen VægtVægt Volumen Vægt
3 0 - 5 % 0 - 4100 1 22
4060 6110

6120
6130

3337 *
3338
3339
3340

* 19 - 23 sek.

Pot life ved 20°C: 2 - 3 timer

SprøjtetrykSprøjtedyse
Compliant 2 - 2.5 bar indgangstryk1.4 - 1.6
HVLP 0.7 bar forstøvertryk1.4 - 1.6
Membranpumpe 2 - 2.5 bar forstøvertryk 1.1 - 1.3
Membranpumpe 0.8 - 1.2 bar materialetryk1.1 - 1.3
Airmix 80 - 120 bar materialetryk0.28 - 0.33

se producentens anbefalinger

1 - 2 lukkede sprøjtegange. med mellemafluftning: 15 min - 30 min. 
slutafluftning: 30 min. - 1 time

Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Clearcoat

VOC compliant
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2004/42/IIB(c)(540) 540: EU grænseværdien for dette produkt (produktkategori: IIB(c)) i sprøjteklar blanding  
er max. 540 g/l flygtige indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er max. 540 g/
l.



Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Produktforberedelse - påføring STANDARD WET ON WET VHS

Det tilrådes på det kraftigste at bruge personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for 
at undgå åndedrætsbesvær, hud- og øjenirritation.

Galvaniseret stål og aluminium, slebet og rengjort
Bart stål, slebet og rengjort
Rustfrit stål, slebet og rengjort
Aluminiumprofiler, slebne, rengjorte og lakeret med wash primer
Forskellige kunststoftyper: ABS, PC og glasfiberforstærket ,slebet og rengjort 
Sandblæst stål (SA 2.5)
Gammel eller original lakering, omhyggelig slebet og rengjort
Coil coated, slebet og rengjort.

Grundfylder FortynderHærder
Volumen Volumen VægtVægt Volumen Vægt
5 10 - 15 % 6 - 10100 1 14
4060 6110

6120
6130

3265 *
3270
3275

* 19 - 23 sek.

Pot life ved 20°C: 2 - 3 timer

SprøjtetrykSprøjtedyse
Compliant 2 - 2.5 bar indgangstryk1.4 - 1.6
HVLP 0.7 bar forstøvertryk 1.4 - 1.6
Membranpumpe 2 - 2.5 bar forstøvertryk 1.1 - 1.3
Membranpumpe 0.8 - 1.2 bar materialetryk1.1 - 1.3
Airmix 80 - 120 bar materialetryk0.28 - 0.33

se producentens anbefalinger

1 - 2 lukkede sprøjtegange. med mellemafluftning: 15 - 30 min.
slutafluftning: 30 min. - 1 time

Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Clearcoat

VOC compliant 2004/42/IIB(c)(540) 540: EU grænseværdien for dette produkt (produktkategori: IIB(c)) i sprøjteklar blanding  
er max. 540 g/l flygtige indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er max. 540 g/
l.
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Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Produkter
Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Permafleet® HS Hardener 3337 extra slow
Permafleet® HS Hardener 3338 slow
Permafleet® HS Hardener 3339 standard
Permafleet® HS Hardener 3340 fast
Permafleet® VHS Hardener 3265 fast
Permafleet® VHS Hardener 3270
Permafleet® VHS Hardener 3275 slow

Permafleet® Reducer 6110 fast
Permafleet® Reducer 6120
Permafleet® Reducer 6130 slow

Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Phoenix og af den relevante ATI.

60 - 150 µm

Teoretisk
rækkeevne

496 m²/l ved 1 my tørfilmlagtykkelse.
På grund af forskellige hærderegenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i
nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.
Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri,
overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.

Henvisning
.... Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
.... Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes tilbage i originalemballagen. 
.... Våd-i-våd påføring er ikke mulig med epoxy dæklakker.

Grundfylder kan overlakeres uden slibning inden for 1 måned. Kun rengøring af undergrunden er 
nødvendig. 

....

.... På sandblæst stål skal tørfilmtykkelsen måles over spidserne. 

.... I lande uden VOC-lovgivning kan Permacron Base Coat 293/295/297 også anvendes.
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Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Se sikkerhedsdatabladet igennem inden forarbejdning. Bemærk sikkerhedshenvisningerne på dåsen. 
Alle andre produkter nævnt i lakopbygningen er fra vores Spies Hecker produktsortiment. Systemegenskaber 
garanteres ikke, når materialet bruges i kombination med andre materialer eller additiver, som ikke er en del af vores 
Spies Hecker produktsortiment, medmindre dette er udtrykkelig angivet.

Kun til erhvervsmæssigt brug! Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet af os. Er i overensstemmelse med den
teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og
fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse
påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at
ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse
bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.
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