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Primer PanelTack
Gruntas

Produktas
Simson Primer PanelTack yra “valiklis-gruntas” lipnumui pagerinti

Pritaikymas
Pre-treatment of certain cladding panels, anodised aluminium and lacquered surfaces. Previous to the
bonding process test both adhesion and possible attack of the surface by the solvent in the primer or
consult Bostik.

Savybės
•
•
•
•
•

Gerina lipnumą tarp plokštės ir metalinio paviršiaus
Greitas džiūvimo laikas: apytikriai 10 minučių.
Lengvas panaudoti kaip "valiklis-gruntas" ir valymo priemonė viename.
KOMO-sertifikatas SKG’08.08.056.01 and SKG’08.08.056.02.
Maža išeiga.

®

SKG
’08.08.056.01 & 02

Naudojimas
100 m2 reikia 1 litro grunto Primer PanelTack.
Paviršius: Paviršiai turi būti sausi, švarūs be dulkių ir riebalų.
Atidarykite dangtelį ir perverkite apsauginę foliją. Naudokite gruntą tiesiai iš indo pildami ant švaraus, sauso,
medvilninio pluošto. Pratrinkite paviršiaus plotą gruntu (10 – 15 cm pločio juosta). Pakeiskite audeklą ar audinį
kai purvinas. Saugoti, kad indas su gruntu neapsiterštu. Uždarykite indą standžiai nedelsiant po naudojimo.
Gruntuoti tik tokį paviršiaus plotą kutis bus sujungtas ar pritvirtintas per 6 valandas. Išvenkite kontakto su
gruntuotais paviršiais todėl, kad tai turės neigiamos įtakos lipnumui. Kondensavimas taip pat neigiamai darys
įtaką prilipimui.
Naudojimo temperatūra: +5°C iki +30°C.
Džiūvinimas: 10 minučių (tirpiklis turi išgaruoti visiškai)
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Primer PanelTack
Techniniai duomenys
Sausas turinys
Specifinis tankis
Užsiliepsnojimo temperatūra
Džiūvumo laikas

17%
0.76 g/ml
+9°C
10 min
Spalva
permatoma/šviesiai geltona

Pakuotė
500 ml

Laikymo sąlygos
Gali būti saugomas 12 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje.
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Visi skaičiai, rekomendacija ir saugumo atsargumas yra pagrįsti nuodugniais tyrimais ir mūsų tikra patirtimi ir yra be įsipareigojimo. Nors dokumentacija buvo įkurta su dauguma rūpestingumo, mes nepriimame jokios atsakomybės už klaidas, netikslumus ar spausdintuvo klaidas. Kadangi
projektas, kokybė pagrindo ir sąlygos per naudojima yra už mūsų kontrolės ribu, jokia atsakomybė už atliktus darbus negali būti priimta šios dokumentacijos pagrindu. Mes todėl rekomenduojame atlikti savus testus vietoje. Visi mūsų pardavimai ir pristatymai yra priklausantys mūsų
bendriems pardavimams - ir pristatymo sąlygos.

