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SPECIALI INDUSTRINĖ LINIJA 

 

PRIMER M 
 

 
Simson Speciali Industrinė Linija yra aukštos kokybės produktų, specialiai sukurtų taikymui gamyboje, linija. 
 

 

 

PRODUKTAS 

PRIMER M  yra valiklis – gruntas skirtas pagerinti sukibimą ant uždarų paviršių keletui specialių Simson produktų, kurių 

pagrindas yra modifikuotas Sililo polimeras. Susipažinkite su šių produktų  skrajutėmis ir techniniais aprašymais.  

 

 

 

 

PRITAIKYMAS 

• Impregnavimas lygaus aliuminio, plieno, vario ir žalvario paviršių, 

• Impregnavimas milteliais dengtų metalų, 

• Impregnavimas lakuotų metalų (pirma atlikite bandymą ant paviršiaus, kad įsitikintumėte galimu poveikiu), 

• Impregnavimas poliesterio (GRP), 

• Impregnavimas ABS, 

• Impregnavimas PVC. 

 

 

SAVYBĖS 

 

• Greitai džiūsta, apie 5 minutes, 

• Lengvai naudojamas kaip gruntas – valiklis, 

• Efektyvus naudojant. 

 
 

 

NAUDOJIMO BŪDAS 

 

Paviršiai turi būti švarūs, sausi ir nuvalyti nuo purvo ar dulkių. Laikyti įpakavimą uždarytu iki panaudojimo momento. 

Nenaudokite PRIMER M iš originalaus įpakavimo. Įsipilkite tiek valiklio  į stiklinį ar metalinį indą, kiek jo galima 

išnaudoti per 30 minučių ir iškart uždarykite originalią pakuotę. PRIMER M yra naudojamas kaip vadinamas „plaunantis 

gruntas“. Gruntas negali būti dengiamas per daug storiu sluoksniu. Iš pradžių įtrinkite paviršių švariu, bespalvių 

medžiagos ar servetėlės gabalėliu, suvilgytu PRIMER M. Tokiu būdu paviršius bus išvalytas ir impregnuotas per vieną 

operaciją. Leiskite padžiūti apie 5 minutes (kol išsigaruoja tirpiklis) ir galite dengti harmetiku ar klijais. Geriausias 

rezultatas bus gautas, jeigu klijavimas ar sandarinimas bus atliktas per 6 valandas nuo grunto- valiklio užnešimo.Todėl 

nedenkite daugiau paviršių nei sugebėsite apdirbti per 6 valandas. Venkite kontakto su paruoštu paviršiumi, nes purvini 

pirštai gali sumažinti sukibimą. 

Pastaba 1: PRIMER M neturėtų būti tepamas ten, kur vėliau bus dažoma, dėl blogo dažų ir PRIMER M suderinamumo. 

Tokiu atveju naudokite PRIMER M tik tose vietose kur vėliau naudosite klijus ar hermetiką nepageidaujamas vietas 

uždengę maskuojančia juosta (šiaip ar taip įmanoma vėliau pašalinti PRIMER M likučius nuo paviršių naudojant Simson 

CLEANER 14, Simson LIQUID 1 ar IPA. 

Pastaba 2: Jei paviršius yra labai užterštas prieš tai nuvalykite jį su Cleaner 14. Rekoenduojama prieš tai atlikti bandymą ir 

įsitikinti dėl galimo Cleaner 14 poveikio paviršiui. 
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CLEANER 14          
  

 

 

PRIMER M 
 

 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Sausa dalis     8% 

Specifinis tankis    0,76g/ml 

Užsidegimo taškas    9 °C 

Džiūvimo laikas    apie 5 minutes 

Spalva     bespalvis 

Įpakavimas      500 ml litrų skardinės 

 

 

 

PADENGIMAS 
Su 1 litru PRIMER M galima padengti apie 20 kvadratinių metrų paviršiaus. 

 
 

SAUGOJIMO SĄLYGOS 
PRIMER M  gali būti saugomas 12 mėnesių uždaruose (neatidarytuose) konteineriuose sausoje vietoje esant temperatūrai 

nuo +5°C iki 30°C . 

 

KITA INFORMACIJA 
Pareikalavus pateikiama informacija apie saugos duomenis 

 

    
    

 

 


