
Wash Primer   W
Lớp lót một thành phần gốc nước

Wash Primer® W là lớp lót một thành phần, gốc nước với khả năng bám dính tốt  

trên bề mặt bóng, như nhôm, bề mặt mạ.

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Lĩnh vực ứng dụng

Đặc tính

- Cường độ bám dính cao

- Thân thiện môi trường, không độc hại.

Đặc điểm kỹ thuật

Định mức tiêu thụ: 95-115ml/m2 (cho một lớp).

Thời gian khô: 1 giờ (+25°C)

Khô cho lớp kế tiếp: 24 giờ (+25°C)

Nhiệt độ thi công: >+10°C

Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao sẽ kéo dài thời gian khô.

Hướng dẫn thi công

Bề mặt phải sạch, khô, không bám bụi, đất, dầu, mỡ. Vì thế, nó cần được chải, mài và sau đó làm sạch bằng dung môi 

Neotex®1021. Có thể pha 15-20% nước. Nó có thể được thi công bằng con lăn sơn men thích hợp.

Lưu ý

- Không thi công sản phẩm dưới điều kiện độ ẩm cao. 

- Bề mặt phải khô hoàn toàn (độ ẩm <4%) trong suốt thời gian thi công và độ ẩm môi trường<65%

- Chỉ ứng dụng một lớp mỏng.

- Khi dự định quét phủ bằng vật liệu chứa dung môi, lớp phủ nên được tiến hành sau 36 giờ.

Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng.

Đóng gói

Thùng thiếc 1lít.

Thời hạn sử dụng

1 năm khi được bảo quản nguyên thùng ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ thấp.
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