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1K Epoxy Primer
1комп. епокси грунд
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1K Epoxy Primer е универсален 1K грунд с отлична адхезия и антикорозионна
защита за стоманени детайли, поцинкована стомана, алуминий и анодиран
алуминий.

За оптимална подготовка на повредената зона, почистете повърхността
изцяло, за метални повърхности използвайте Silicone Remover Mild
(146.711). За най-добри резултати, препоръчваме употребата на фюлер,
след като 1K Epoxy Primer изсъхне. След това може да се боядиса с боя на
водна основа или конвенционална.

Бързо съхнещ
Лесно разливане
Подходящ за нанасяне мокро-в-мокро
Добра изолация срещу влага

ПРИЛОЖЕНИЕ

За частична поправка и репаратура
Най-добра защита от корозия на стомана, поцинкована стомана,
алуминий и стъкло-напълнена пластмаса
Лесно и бързо нанасяне
Бързо съхнещ
Лесно разливане
Може да се боядиса с боя на водна основа или конвенционална, RAL -
акрил
Подходящ за нанасяне мокро-в-мокро
Добра изолация срещу влага
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ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Основа на биндера: Епоксидна смола
Цвят: сив
Покривност: В зависимост от материала 400 мл са достатъчни за
1 м2.
Температурна устойчивост: до 90oC
Може да се съхранява неупотребяван в оригиналната опаковка: 10 години
при =10°-25°C, съотносителна влажност на въздуха макс. 60%)
V.O.C.: 274,5 гр/л

УПОТРЕБА

Напълно премахнете ръждата
Почистете и полирайте с Silicone Remover Mild (146.711)
Разклатете флакона преди употреба в продължение на две минути
Извършете спрей тест.
Повредената зона трябва да бъде суха, обезпрашена и обезмаслена
Нанесете грунда на равномерен слой от 20-30 μ на 1-2 ръце
Може да го боядисвате при 20 Cо: 12 - 15 минути
Време за сушене: инфрачервена лампа 8 - 10 минути
Дюзата на спрея е регулируема

* След приключване на работа, обърнете флакона и пръскайте докато се
изпразни дюзата.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Да се използва само от професионалисти.
Да се носи подходяща маска (Препоръчваме CARSYSTEM Star
Mask ниво на защита A2/P2).

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 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.
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