COROSAN® Metal Primer er en vandopløselig
primer
baseret
på
modificerede
akryl
dispersioner. Den er blevet specielt fremstillet for
COROSAN® Metal facademaling og har en
forstærkende effekt og høj penetrations dybde.
Anbefalet til
Alle metaloverflader.
Forberedelse
Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og
fedt.
Anvendelse
Til påføring af COROSAN® Metal Primer brug en
airless sprøjte. En udvendig temperatur på 5° C er
anbefalet til behandlingen.

Opbevaring
Beskyt mod direkte sollys, varmekilder og frost.
Hold åbnede beholdere tæt lukkede.
Holdbarhed
12 måneder (i original forseglet beholder)
Teknisk information
Massefylde: 1350 kg/m3
V- klassifikation: VOC-værdi = 68g/L
Sikkerhed
Ikke klassificeret som farligt i henhold til
mærkning.
For
yderligere
information
vedrørende håndtering af produktet, henvises til
sikkerhedsdatabladet.

Airless dyse størrelse
0,3mm – 0,5mm
Tryk
50-100 bar
Primeren skal være helt absorberet og bør ikke
danne en blank film efter tørring.
Bemærk: omkringliggende komponenter bør
være beskyttet mod stænk – fx ved at dække –
beskyt på grund af, tørret COROSAN® Metal
Primer kan være vanskelig at fjerne. Når primeren
er tør, kan COROSAN® Metal Facademaling
anvendes.
Farve
kiselgrå (RAL 7032)
Rækkeevne
Ved 50 µm tør filmstyrke: 110 ml / m2
Ved 70 µm tør filmtykkelse: 155 ml / m2
Tørretid
2 timer ved 20° C og 65% RH. Lavere temperatur
og højere fugtighed gør tørretiden længere.
Emballage
30KG spande (18 spande pr. palle)
Udstyrspleje
Rengør i vand direkte efter brug.
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