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1K Easy Primer
1 комп. грунд

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem 1K Easy Primer е универсално приложим грунд с отлични
адхезионни, антикорозионни и запълващи свойства към различни метални
повърхности. Върху Carsystem 1K Easy Primer може да се правят заварки и
може да бъде боядисван с бои на водна основа 1К и 2К.

Отлични антикорозионни свойства

Подходящ за изолация на шлайфани повърхности
Грунд и фюлер в едно

Равномерно разливане
Бързо съхнене
Лесно и време спестяващо нанасяне
Може да се боядисва с бои на водна основа, 1K и 2K системи
Може да се заварява
Не съдържа хром

ПРИЛОЖЕНИЕ

1K Easy Primer е универсален 1K грунд, с отлична адхезия, антикорозионни
свойства и запълващи свойства на метални повърхности и повечето
пластмаси използвани в авто индустрията.
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Може да се използва за стомана, алуминий, стари покрития, полиестерен кит и дърво
Нанася се директно на повечето пластмаси използвани в авто индустрията като
EPDM, PA, PU, ABS, PVC, EP, PP, UP, PC, SAN
За частични поправки и боядисване

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
V.O.C.: 657 гр/л

Цвят: бял, сив, черен
Покривност: В зависимост от материала 400 мл са достатъчни за 1 м2.
Температурна устойчивост: до 250oC
Може да се съхранява неупотребяван в оригиналната опаковка: 10 години при
=10°-25°C, съотносителна влажност на въздуха макс. 60%)
Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна влажност): 30 - 40 минути
Времето за съхнене зависи от околната температура, дебелината на слоя и
влажността на въздуха.
УПОТРЕБА

Разклатете флакона в продължение на 2 минути. Почистете повърхността и
шлайфайте. Повърхността трябва да бъде чиста, обезмаслена, обезпрашена и
суха. Почистете с обезмаслител за силикон. Извършете спрей тест.
Когато използвате като грунд нанесете равен слой от 15 μ от разстояние около 25
см.
Когато използвате като фюлер нанесете 2-3 слоя с дебелина 30-60 μ.
Време за изчакване между ръцете 2-3 минути.
Полиране:

- Мокро с P800 - P2000
- Сухо с P400 - P800
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По-нататъшна обработка:

1K Easy Primer може да се нанася на различни видове пластмаса без
необходимост от грунд за пластмаса. Но тъй като има различни видове
пластмаси е задължително да се извърши проба на малък участък. Не
поправяйте с полиестерни продукти.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да се използва само от професионалисти.
Да се носи подходяща маска (Препоръчваме CARSYSTEM Star
Mask ниво на защита A2/P2).
07/2015

ОТПАДЪЦИ

Продукта не съдържа вредни тежки метали.
Капачката и опаковката подлежат на рециклиране. Само празните опаковки могат
да бъдат рециклирани.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за употреба и
приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания и опит при
употребата при нормални условия. В практиката материалите, повърхностите и
околните условия са толкова различни, че няма гаранция за работните резултати и
очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази информация нито от устни
консултации. В този случай, потребителят е длъжен да докаже, че той ни е
информирал за всички аспекти, необходими за правилното и обещаващо решение
в писмен вид, в срок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се
спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете към
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Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за прецизността
на тази информация.
Copyright VOSSCHEMIE
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