
System information.

·
· Specielt til fælge og tilbehør til biler og motorcykler
· I overensstemmelse med VOC-lovgivningen
· Høj dækkeevne
· God lodret stabilitet
·

Kun til erhvervsmæssigt brug.
System-datablad nr. DK / SYS_101.7  / 00

Permahyd®
Basislak Silver Star

Systeminformation vedrørende forarbejdningen af Permahyd®
Basislak Silver Star

Meget fin, lys sølvfarve

Kan overlakeres med Permasolid® 
HS Klarlakker

1 / 02.07.2012

887-1



Bemærk:

1. trin:

Permasolid® 2K HS Akrylfylder

Slib med excenter og P1000 - P1200.
Hvis det er påkrævet, slibes hjuleger, hjørner og kanter i 

hånden med P3000 / ultrafin slibepude..

20 - 25 minutter ved 60°C

Inden videre forarbejdning renses de slebne overflader endnu 
engang omhyggeligt for støv, slibemiddelrester og andre 

urenheder med Permahyd® Silikonefjerner 7080..

(se den anvendelsestekniske information.for 7080)

1 normal sprøjtegang

Fremskyndet tørring:

Ved anvendelse af Permasolid® 2K Fylder
grundes blanke steder med Priomat® Wash Primer 4075 eller 
Priomat® 1K Wash Primer 4085.

Påfør Permasolid® HS Klarlak på den slebne fylderflade.
Afhængig af reparationsstedets størrelse eller ved flere 

reparationssteder anbefales det at påføre
Permasolid® HS Klarlak på hele fælgen

eller på hele emner.**

Egnede undergrunde:

Forbehandling af undergrunde: Fabriks- eller gammellakering hhv. flader, der er påført 
Permasolid® Fylder renses med Permahyd® Silikonefjerner 
7080 eller ved kraftigere tilsmudsning med Silikonefjerner 7010.

Fabriks- eller gammellakeringer (undtagen thermoplastisk 
lakering)

Slibes tørt med excenter og støvafsugning P400 - 500

eller våd med slibepapir P800 - 1000

Inden videre forarbejdning renses de slebne overflader endnu 
engang omhyggeligt for støv, slibemiddelrester og andre 
urenheder med Permahyd® Silikonefjerner 7080. Ved kraftig 
tilsmudsning renses først med Permaloid Sillikonefjerner 7010.

Overskydende silikonefjerner tørres af med en fnugfri klud.

Klarlak på fylder:

Klarlakslibning:

Rengøring:

Forberedelse af undergrunden.
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2. trin:

Påføring af basislak

Fortynder:

Påføringsmetode:

Bemærk: 1.

2.

Blandingen forarbejdes indenfor en arbejdsdag.

1. Små flader:

Tørretid min. 5 minutter

* Se fabrikantens anbefalinger!

** Se i ATIen for den pågældende klarlak

50 % Permahyd® Special Additiv 9016.

 - 0,7 bar

1,2 - 1,3 mm

Compliant HVLP

1,2 - 1,3 mm

Forarbejdningsviskositet
4 mm, +20°C, DIN 53211: Blandeviskositet

Permahyd® Special Additiv 9016

Afluft til mat ved +20°C rumtemperatur.

 -2,0 bar

1 arbejdsgang = 1,5 sprøjtegang
(1 normal lukket sprøjtegang efterfulgt af en let sprøjtegang 

med øget afstand til emnet)

Permahyd® Special Additiv 9016 tilsættes Permahyd® Basislak 
Silver Star umiddelbart inden påføring.

Afluftningen til mat af den lakerede flade kan fremskyndes ved 
at blæse med luftdyser (håndholdte eller stationære apparater). 
Efter 5 minutters afluftning kan der ligeledes blæses med en 
sprøjtepistol.

Det anbefales at anvende en 1,3 mm sprøjtedyse til den 
generelle forarbejdning.

Sprøjtegange 
(uden mellemafluftning):

Afluftningstid:
(inden påføring af klarlak)

Fortyndertilsætning ved 
+20°C materialetemperatur:

Mulighed for at afkorte 
afluftningstiderne*:

Sprøjtedyse:

Sprøjtetryk*:

Forstøvertryk*:
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2. Større flader:

Loftssystem: 10 - 15 minutter
Infrarød tørring: 3 - 5 minutter
Afkølingstid min. 5 minutter

Kan overlakeres med:

a) Forarbejde.

Fremskyndet tørring.

Afkølingstid min. 5 minutter

Forberedelse ved 
standardforarbejdning, 
delreparation & udtoning:

Klarlak på fylder & 
tilgrænsende del.

Påfør en normal sprøjtegang Permasolid® HS Klarlak på den 
slebne fylderflade og den tilgrænsende del.

Flader, der er påført fylder slibes tørt med excenter og
P400 - 500 og derefter fint med P1000 - 1200
(eller våd med vandslibepapir P800 - 1000).

Kombikabine: min. 10 minutter inkl. 
afluftningstid

Tørreovn:

Afluftningen til mat af den lakerede flade kan fremskyndes ved 
hjælp af stationære blæsesystemer (fx loftssystem), infrarøde 
stråler eller ovntørring.

Ovntørring ved +60°C

min. 5 minutter

20 - 25 minutter ved + 60°C objekttemperatur

De tilgrænsende fylderflader slibes let med excenter P1000 - 
1200. Om nødvendigt slibes fx hjørner og kanter i hånden 
med P3000.

De oplyste afluftnings-/tørretider afhænger af temperatur, 
luftfugtighed, luftsænkehastighed i sprøjtekabinen og antal 
sprøjtegange. Man skal under alle omstændigheder afvente at 
overfladen tørrer mat op.

(se pågældende datablad)

Vigtig henvisning:

Videre forarbejdning.

Bedste praksis (anbefales): fx reparation af en dør: bland 
Permahyd® Basislak Silver Star med 50% Permahyd® Special 
Additiv 9016 og påfør lakken på hele siden.

Permasolid® HS Klarlak 2K
(efter behov elastificeret med Permasolid® Elastisk Additiv 
9050)
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b) Forarbejde.

Udtonings- & c)
delreparationsproces.

Bemærk.

Forarbejdning af produkterne:

Rengøring af værktøj:

Bortskaffelse

Værnemidler:

Flydende rester af vandfortyndbare produkter opsamles og 
holdes adskilt fra flydende rester af konventionelle produkter, da 
en sammenblanding kan gøre bortskaffelsen umulig. Den bliver 
under alle omstændigheder dyrere og mere besværlig. 
Se yderligere anvisninger i System datablad nr. 905.2.

Før og efter brug skylles 
med Permahyd® VE Wasser 6000. Derefter skylles med 
Permaloid® Rengøringsmiddel 7020. Udførlige vejledninger 
findes i systemdatabladet nr. 905.0.

Sprøjtepistolerne skal være beregnet til vandfortyndbare 
produkter. Se fabrikantens anbefalinger!

Der skal også bæres maske under arbejdet med 
vandfortyndbare produkter.

Yderligere henvisninger i System Datablad nr. 905.1

Overskydende silikonefjerner tørres af med en fnugfri klud.

Lad vådt slebne såvel som rensede flader afdunste godt.

Påfør 1 - 2 normale sprøjtegange Permahyd® 
Udtoningsadditiv 9017 i overgangszonen.

Yderligere 
forberedelsesarbejder.

Hele fladen renses omhyggeligt med Permahyd® 
Silikonefjerner 7080 for støv, slibestøv og andre urenheder.

Efter en passende slutafluftning overlakeres med klarlak. 
Se ovenfor.

Udtoning og reparation af dele på de tilgrænsende flader
Påfør sprøjteklart indstillet basislak til kanten af Permahyd® 
Udtoningsadditiv 9017. Påfør en normal sprøjtegang fulgt af 
en effektgang i en arbejdsgang (1,5 sprøjtegang) på 
reparationsstedet ind i det våde udtoningsadditiv 9017 for 
forøget afstand.

Slib med excenter og P1000 - P1200. Hvis det er nødvendigt 
fx på hjørner og kanter slibes manuelt med P3000.
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Fysiske data.

Flammepunkt:

VOC-tal:
2004/42/IIB(d)(420)420

Lageropbevaring.

Lageropbevaring: Beskyt mod frost!
Lagertemperatur +5°C til +35°C

SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234-6019-06
Fax: ++49 (0) 2234-6019-4100 
www.spieshecker.com

Spies Hecker.

Ejendomsretten i denne information til patenter, mærker og rådighedsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholden.

Et medlem af DuPont
Performance Coatings.

EU-grænseværdien for dette produkt (Kategori IIB.d) i 
sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske stoffer.

VOC-tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks 420 
g/l.

over +23°C

Spies Hecker forbeholder sig ret til til enhver tid at aktualisere og uddybe informationerne i dette datablad uden forudgående advarsel. 
Bestemmelserne omfatter alle fremtidige ændringer og uddybninger.

Det påhviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. De har til formål at informere om vore produkter og 
deres anvendelsesmuligheder og garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. 
Ovenstående oplysninger om dette produkts anvendelse er resultatet af omhyggelige tests foretaget af Spies Hecker.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid iagttages.

Temperaturer over eller under medfører forringelse af 
produktet.
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