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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Primer G

vhodný pro různé gumové materiály

2-K Primer je vhodný zejména k předúpravě různých pryžových
materiálů a kovových povrchů před aplikací WEICON Uretanu.

Technické údaje

Báze Urethan

Odstín nažloutlý, transparentní

Mísicí poměr dle objemu (pryskyřice/tvrdidlo) 32:1

Obsah rozpouštědla 40 - 60 %

Hustota směsi 0,95 g/cm³

Viskozita při +20°C (+68°F) dle Brookfield 40 mPa·s

Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F) 15 min.

Nátěr polyurethanem po 30 až 60 min.

Zpracování
Primer G je 2K systém, který je třeba před aplikací promíchat.
Vlijte celý obsah injekční stříkačky do lahvičky, poté ji uzavřete
a dobře protřepávejte po dobu cca. 2 minut. Naneste Primer G
na čistý a suchý povrch a rovnoměrně ho rozetřete štětcem. Po
cca 30 - 60 minutách dosáhl primer manipulační pevnosti a může
být potažen Urethanem 85. Během aplikace doporučujeme okolní
teplotu +20°C a relativní vlhkost vzduchu pod 85%.

Skladování
Pokud je WEICON Primer G neotevřený a skladovaný v normálním
klimatu (+ 23°C a relativní vlhkost 50%), má trvanlivost 9 měsíců.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich
bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
10809050 Primer G 50 g

Příslušenství:
13955050 Primer aplikátor,


