
TEKNISK INFORMATION 
 

PK 300W  
 
 

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne
test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført
heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle
tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende
lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde 
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Påføring 

PK 300W Pro Aktiv vådklud er beregnet til brug på rengjorte 
bare metaloverflader som stål, galvaniseret stål og 
aluminium. 

  

Egenskab: 

Takket være den kemiske reaktion i kontakt med 
metaloverflader, øger PK 300W Pro Aktiv vådklude 
rustbeskyttelsen og vedhæftningen af det påførte 
laksystem. 

 

 

Underlag: 

  =  Meget velegnet 

  =  Velegnet 

  =  Egnet i nogle tilfælde 

Stål  

Galv. Stål  

Rustfrit stål  

Aluminium  

Anodiseret Aluminium  

GRP / SMC  

PP-EPDM  

RM CV-Grunder  

RM CV-Grundfylder / Fylder  

Pulver  

Båndlakering  

Krydsfiner  

Træ  

OEM Lakering  

Gammel lak  

 

 

Speciel bemærkninger 

 Overlakerbar med alle RM CV grundfarver, bortset fra polyesterspartel  

 Ønsker du genanvende vådkluden inden for samme arbejdsdag, så læg den i en beholder eller forseglet plastpose. 
Dette vil beskytte kluden fra udtørring. Læg ikke brugte klude tilbage i original-emballagen. 

 2004/42/IIB(c)(780)8: EU grænseværdi for dette produkt(produktkategori: IIB.c) som klar til brug er max. 780 gram VOC 
pr. liter. VOC-indholdet af dette produkt er 8 g/l. 
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Lak system 
 

Overhold procesrelaterede reguleringer. Anvend udelukkende på afrensede bare 
metaloverflader. 

 

Dækkeevne  per klud max 3m2  

Luk forpakningen 

 

Luk forpakningen umiddelbart efter at du har taget en PK 300W for at beskytte de 
andre klude mod udtørring 

 

Rengøring 

 

PK 1000 / 2000  (se relevant lakeringssystem)  

Påføring 

 

Gør hele den bare metaloverflade jævnt våd med  
(Aftør med overlappende enkelt krydslag) 
Overfladen skal forblive våd i mindst 1 minut. Dette er vitalt for at den kemiske reaktion 
kan danne et passiveringslag. 

 

Udluftning ved 20°C 
 

Mat overflade, ca. 15 min. 
 
Max. 8 t 
 

 

Lak system  Kan overlakeres med alle RM CV-grundfarver, se teknisk datablad eller 
lakeringssystemer. 
Det kan ikke anbefales at bruge PK 300W-klude på sammenkoblede 
aluminiumsprofiler og store overflader, da en homogen påføring ikke kan garanteres. 

 

 

 

 


