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HP AEROSOL PRIMER

1.880.2000

ΑΣΤΑΡΙ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΙΚΑ - ΓΚΡΙ
Το HP Aerosol Primer είναι ένα αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού χωρίς χρωµικά.
Το HP Primer έχει αντισκωριακές ιδιότητες και εγγυάται µία τέλεια πρόσφυση σε γυµνή
λαµαρίνα Χρησιµοποιείται είτε πριν την εφαρµογή του υποστρώµατος είτε πάνω σε
σηµεία που έχουν τριφτεί µέχρι τη γυµνή λαµαρίνα. Σε αυτή την περίπτωση µπορείτε
να περάσετε απ' ευθείας την τελική βαφή.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γυµνή λαµαρίνα και ψευδαργυρωµένη, απολιπασµένη και τριµµένη
Εργοστασιακές βαφές τριµµένες (P360-400 ή Scotch Brite Λεπτό)
Πολυεστερικοί στόκοι Softplus και Global Zinc, τριµµένοι µε P360-400
Παλιές βαφές σε καλή κατάσταση, τριµµένες (εκτός από τις θερµοπλαστικές)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Καθαρίστε την επιφάνεια µε νερό (προτιµότερεο ζεστό) και καθαριστικό. Τρίψτε τις
παλιές βαφές µε γυαλόρχαρτο P320-360. Καθαρίστε µε το αντισιλικονούχο υγρό
καθαρισµού 3500 ή µε το Aquamax Precleaner.
Ανακινήστε καλά το σπρέυ για να γίνει οµογενές το περιεχόµενο
Προϊόν έτοιµο προς χρήση
Σηµαντικό :

∆εν συνιστάται η χρήση του HP Aerosol Primer πάνω από θερµοπλαστικές
βαφές ή ευαίσθητες στους διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Με το χέρι, σε απόσταση 15-20 cm από την επιφάνεια
Αριθµός χεριών
Συνιστώµενο πάχος φιλµ
Μέγιστο πάχος φιλµ

1-2
10-20 µικρά
30 µικρά
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ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Aναµονή ανάµεσα στα χέρια
Εφαρµογή της βαφής ή του υπστρώµατος χωρίς τρίψιµο
Ξηρό και υγρό τρίψιµο στους 20°C
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ / ΣΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

δεν είναι απαραίτητη
µετά από 10-15 λεπτά
µετά από 30 λεπτά
δεν συνιστάται

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
Είναι δυνατή µετά από 10-15 λεπτά από την εφαρµογή χωρίς τρίψιµο µέχρι µαξιµουµ 12
ώρες

ΤΡΙΨΙΜΟ
∆εν χρειάζεται τρίψιµο. Αλλά για να αφαιρέστε τυχόν υπολείµατα:
ΣΤΕΓΝΑ
P400-600
ΥΓΡΑ
P800-1000

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Όλα τα υποστρώµατα και οι βαφές της σειράς MaxMeyer Car Refinish: Aquamax HS Filler,
Top Filler, MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull
εκτός του Plastomax), HP Multigrey Filler. DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT,
MAXICAR HS (µόνο για µικρές επιφάνειες), AQUAMAX BASECOAT.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση

σπρέυ των 400 ml.
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϊον µόνο για επαγγελµατική χρήση
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.

