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Primer M 100
Primer S 300: minimálně 60 minut, max. 4 hodiny
Primer P 400: minimálně 10 minut, max. 1 hodina
Primer E 500: minimálně 60 minut, max. 8 hodin
Následující proces spoje by měl být proveden ve výše uvedeném
časovém období. Respektujte prosím minimální dobu odpařování.
Po uplynutí delší doby skladování nebo opotřebení, znovu vyčistěte
lepicí plochy a naneste znovu primer. U neznámých typů materiálů
je nutné prověřit vhodnost a kompatibilitu.
Skladování
V neotevřeném stavu a při normálním klimatu (+23°C/+73°F a 50
% rel. vlhkosti vzduchu) lze WEICON Primer v závislosti na typu
skladovat 9 - 12 měsíců..
Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

pro nesavé povrchy
Pro přípravu nesavých povrchů kovů (hliník, ocel, nerezová ocel,
mosaz, měď, zinek, staniol), plastů (ABS, tvrz. PVC, PA6.6,
sklolaminát, SMC, PUR), lakované povrchy, smalty,
keramika a sklo.

Dostupné velikosti:
13550125-66
Primer M 100 250 ml

Technické údaje
Báze

syntetická pryskyřice, s rozpouštědly

Hustota směsi

0,79 g/cm³

Spotřeba na m²

20 -40 ml

Zpracovací teplota

+10 až +25 °C

Aplikace lepidla nejpozději po

24 h

Barva

bezbarvý, transparentní

IMPA-Code

81 29 82

Vhodné pro: - WEICON Urethany - WEICON Easy-Mix PU 90 a PU
240 - WEICON 1-komponentní lepidla a těsnění (kromě silikonů)

Předpříprava povrchu
Povrchy před ošetřením musí být suché, čisté, zbavené prachu a
mastnoty (např. WEICON Povrchový čistič).
Zpracování
Před použitím důkladně protřepejte, poté naneste tenkou vrstvu
čistým hadříkem. Doporučená doba pro odpar:
Primer M 100: minimálně 10 minut, max. 24 hodin
Primer K 200: minimálně 10 minut, max. 24 hodin
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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