GYÁRTMÁNYISMERTETŐ

PRIMER korróziógátló alapozó
Egykomponensű, passzíváló hatású pigmentet és foszforsavat tartalmazó műhelyalapozó
Választék

PRIMER korróziógátló alapozó fehér 100
PRIMER korróziógátló alapozó szürke 200
PRIMER korróziógátló alapozó fekete 300
PRIMER korróziógátló alapozó vörös 800

Alkalmazási terület: Járművek különböző fémfelületeinek (acél, alumínium, horgany, réz
stb.) korróziógátló alapozására szolgál. Nagy mértékben elősegíti a következő réteg tapadását,
növeli a bevonatrendszer tartósságát. Önmagában nem ad tartós korróziógátló bevonatot, de
átmeneti védelem céljára kitűnően alkalmazható. A PRIMER korróziógátló alapozóval bevont
felület hegeszthető.
Minőségi jellemzők
Külső ...................................................................................... homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő, 20 °C, Mp 4, sec. ............................................. 80-100
Sűrűség, 20 °C, g/cm3 ............................................................ 1,05-1,1
Nem-illó-anyag tartalom, 120 ºC/1 óra, % min. .................... 38
Száradási idő: 20 °C, perc, max.
1. fokozat ...................................................................... 5
7. fokozat ...................................................................... 60
Átfesthetőség, óra, min........................................................... 4
A bevonat felülete .................................................................. egyenletes, matt
Tapadás, fokozat (alumínium, horganyzott lemezen) ............ 0
Kiadósság, m2/kg ................................................................... 8-10
Használat
A fémfelületeket a festést megelőzően Sa 2 ½ tisztasági fokozatra kell tisztítani. Alkalmazása
előtt az alapozót gondosan fel kell keverni, majd annak 1 kg-jához 0,1-0,20 kg PRIMER
hígítóval a felhordásra alkalmas konzisztenciát be kell állítani. A felhordás ecseteléssel,
mártással, pneumatikus vagy „airlesss” szórással egyaránt végezhető. Felületelőkezelő
(foszfátozó) szerek alkalmazása nem javasolt! Felhordása egy rétegben elégséges. Javasolt
száraz rétegvastagsága 20-25 µm, hegesztés esetén 20 µm
A PRIMER korróziógátló alapozóval bevont felület a felhordást követő 4 óra elteltével klórkaucsuk és vinil-kopolimer alapú termékek kivételével - bármely, kereskedelmi
forgalomban lévő termékkel (pl. REZISZTÁN, CELLOXIN stb.), a felmaródás veszélye
nélkül átvonható.
Klórkaucsuk és vinil-kopolimer alapú festékek esetén a PRIMER korróziógátló alapozóra
további alapozófesték (RAPID CINKKROMÁTOS-, RAPID KORRÓZIÓGÁTLÓ
ALAPOZÓ stb.) felhordása szükséges.
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Hígítás:

ecseteléshez és mártáshoz PRIMER ecsetelhető hígító 230,
szóráshoz PRIMER szórható hígító 231 használata javasolt.

Tárolási garanciális idő: Eredeti, zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva a
gyártástól számított 12 hónap.
Csomagolás: 0,75; 2,5; 5 és 20 literes litografált fémdobozban.
Tűzvédelmi előírás: „A” tűzveszélyességi osztály. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!
A 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet alapján osztályozott termék:
EU határérték erre a termékre (B/c): 780 g/l (2007). Ez a termék legfeljebb 700 g/l VOC-t
tartalmaz.

2009.
A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki
ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes
alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!
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