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פריימר PP לפלסטיקחד � רכיבי
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שקוף-צהבהבגוון

4-10 מיקרומטרעובי פילם יבש מומלץ

HVLP, LVLP ,ריסוס רגיל יישום באמצעות

0.8-1.4mm נחיר התזה

2-4 Bar לחץ

נתונים טכניים: 

נוספים תאור המוצר: ופוליאולפינים   PP/EPDM, GR-PP פוליפרופילן,  למוצרי  מיוחד  רכיבי  חד  פריימר/מקשר 
מתאים  אינו  זה  פריימר  ועוד.  פוליאוריתן  ניטרוצלולוזה,  אקרילי,  מסוג  עליונים  צבעים  עם 

לפוליאתילן.

מומלץ  הכנת שטח: זר.  גוף  וכל  סיליקונים, תחמוצות  חומרי הפרדה,  שומן,  ונקי מאבק,  יבש  להיות  חייב  השטח 
לחספס קלות את פני השטח עם נייר לטש 400 או 600 עד שפני השטח אינם מבריקים יותר ולנקות 
באלכוהול (לדוג' איזופרופיל אלכוהול) לפני הצביעה. בגלל מגוון חומרי הגלם, יש לוודא את  התאמת 
מערכת בצבע למוצר לפני יישום סדרתי. אין לבצע טיפול שטח (להבה, קורונה, פלסמה או אחרים) 

לפני יישום הפריימר.

23°C
30 דקות למגע

6 שעות המתנה לפני צבע עליון

ללא הגבלה מקס' זמן בין שכבות

24-48 שעות ייבוש סופי

זמני ייבוש:

הוראות ניקוי:הוראות ניקוי:

דילול:

הוראות יישום:

מיד עם סיום הצביעה יש לנקות את הכלים באמצעות מדלל T או מדלל 18.מיד עם סיום הצביעה יש לנקות את הכלים באמצעות מדלל T או מדלל 18.

מוכן לשימוש

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף: הערות מיוחדות:
6 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית, סגורה היטב ומשולט כראוי. 

הוראות בטיחות: 
לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

1, 5, 18 ליטר

דליק- הרחק מאש וממקור חום. רעיל- לא למאכל. יש להגן על העור והעיניים בזמן השימוש. במקרה של 
פגיעה בעור יש לשטוף מייד במים וסבון. במקרה של פגיעה בעיניים יש לשטוף מייד במים ולפנות לטיפול 
רפואי. המנע משאיפת החומר ואדיו, הקפד על אוורור נאות של מקום העבודה. במידת הצורך עבוד עם 
ציוד מגן מתאים ומאושר. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י טק-קוט. כל הנתונים וההמלצות 
המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש 
זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק 

התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות 
בטיחות ובריאות:

B34335-5-001פריימר PP-קוד מוצר:


