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STOP MULTI 
B 2442, hvid 
 

 

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 

Alle påføringer 

  

Egenskab: 

 Hurtig tørring 

 Egnet  på alle underlag 

 Gode fylde egenskaber 

 Hurtigt klar til slibning 

 

 

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  

 

 

Bemærk: Underlaget skal være rent, fri for støv, rust, olie og fedt. 

Speciel bemærkninger  Produkterne er kun beregnet til professional brug. 

 Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler< 0.1μm  

 2004/42/IIB (b)(250)180: grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.(b) som 
klar til brug er max. 250 g/l. VOC indholdet i dette produkt er 180 g/l.  

  

 

 

Lakerings proces Kan anvendes i samtlige CV Lakeringsprocesser. 

Dækkeevne  Tørstofindhold  86 % 
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Blandingsforhold 100:2-3 efter vægt 

 
Hærder STOP HÆRDER  

 
Fortynder    

 

Sprøjteviskositet 
DIN 4 / 20°C 

 Brugstid 20 °C 4 min 

 

 
Tørring 

 

Kan 
overlakeres  

Klæbefri 
 
Afdæknings
klar  

Monterings-
klar 

Kan slibes 

  Min. Max.     

 Objekt temperat. 20°C      20-30 min 

 Objekt temperat. 60°C      

 

  

Bemærkning ! 
Kan slibes efter 20-30 min. 
Ikke egnet til påføringer der kræver elasticitet, t.eks. på svejsesømme. 
Påfør ikke på ætsegrundfarve produkter eller på underlag forbehandlet med syre 

 

 


