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FANTASTIC-COLOR DB 48885‐(kleur), mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 (lak/verharder) 
met PUR Verharder DR 4071 
 

Werkstuk Omstandigheden Toevoeging Art.-nr. 

Kleine 
voorwerpen 

normale temperatuur 
(ca. 20 °C (+/‐ 2 °C)) 

ca. 20 ‐ 30 % DV 4900 

Kleine 
voorwerpen 

hoge temperatuur 
(hoger dan 25 °C) 

ca. 20 ‐ 30 % DV 4935 

Grote 
voorwerpen 

normale temperatuur ca. 30 % DV 4935 

Zeer grote 
voorwerpen 

hoge temperatuur tot ca. 50 % DV 4935 

Afhankelijk van het spuitapparaat wordt een verdunningstoevoeging van 20 % tot 50 % 
aanbevolen, zie tabel! Let ook op de aanbevelingen en tips van de producent van het 
spuitapparaat! 
 
 
In principe geldt: 

 

FANTASTIC-COLOR heeft vanwege zijn thixotrope eigenschappen een wezenlijk hogere 

verdunningstoevoeging nodig dan andere laksystemen! 

FANTASTIC-COLOR mag in afzonderlijke gevallen (moeilijke omstandigheden met bv. hoge 
temperaturen en zeer grote werkstukken) tot 50 % worden verdund met het juiste 
oplosmiddel! 

FANTASTIC-COLOR mag vanwege de speciale, zeer hoge vluchtigheid niet met de 

Verdunning DV 4907 worden verwerkt! 

Het spuitapparaat en de bijbehorende instelling (spuitdruk en spuittip opening) hebben 

naast andere parameters grote invloed op het spuitresultaat! 

 
De aanbevelingen wat betreft verdunning en verdunningstoevoeging (met betrekking op de lak-
/verhardermenging) zijn gebaseerd op praktijkervaringen en vormen de basis voor een juist gebruik 
van FANTASTIC-COLOR.  

In geval van afwijkende externe klimaatinvloeden of spuitomstandigheden bij bepaalde 
klanten kunnen speciale lakinstellingen nodig zijn.  
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Tip: 
Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van 
zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op 
geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene 
voorwaarden. 
Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter 
beschikking gesteld. 
 


