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1K PLASTIPRIMER
1K PLASTIPRIMER Aerosol

1.823.1500
1.880.1600

PRIMER ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Το 1K Plastiprimer είναι ένα αστάρι για πλαστικά για όλες τις χρήσεις.
Αυτό το διαφανές προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα αστάρι πρόσφυσης
για την βαφή όλων των πλαστικών τµηµάτων του αυτοκινήτου, τα οποία δεν έχουν
ασταρωθεί από τη βιοµηχανία παραγωγής τους.
Το 1K Plastiprimer Aerosol είναι ένα universal primer ενός συστατικού για χρήση
σε πλαστικά υλικά τα οποία βρίσκονται σε πρακτικό δοχείο σπρέυ.
Συνεπώς αν µια φορά αποφύγετε την ανάγκη για χρήση πιστολιού ψεκασµού
και την ανάγκη για να το καθαρίσετε στη συνέχεια θα προσφέρετε εξοικονόµηση
στα καθαριστικά, χρόνο και χρήµα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρµόζεται σε όλα τα πλαστικά υλικά που χρησιµοποιούνται στην
αυτοκινητοβιοµηχανία
Σηµαντικό :

Σε fiberglass και gel-coat δεν είναι απαραίτητη η χρήση του 1K Plastiprimer. Για τη
βαφή σειράς πλαστικών τµηµάτων στο τοµέα της βιοµηχανίας του αυτοκινήτου και
γενικότερα της βιοµηχανίας, συµβουλευτείτε το τµήµα της τεχνικής υποστήριξης της
MaxMeyer για πληροφορίες ειδικών περιπτώσεων για κάθε τύπο πλαστικού υλικού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Καθαρισµός της επιφάνειας µε νερό (κατά προτίµηση ζεστό) και απορρυπαντικό.
Καθαρισµός µε διαλυτικό αντισιλικόνης 3500
Το προϊόν είναι έτοιµο για χρήση
Ανακινήστε το προϊόν προσεκτικά πριν την χρήση
AEROSOL
Ανακινήστε δυνατά το δοχείο µε το aerosol αναµιχτεί καλά το περιεχόµενο.
Το προίόν είναι τώρα έτοιµο για χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξοπλισµός

Συµβατικό

Μπέκ ψεκασµού
Πίεση πιστολιού σε bar
Αριθµός επιστρώσεων
Συνιστόµενο πάχος φιλµ
Μέγιστο πάχος φίλµ

mm 1.3-1.4
2-3
2 (ελαφρές)
3-5 µικρά
10 µικρά

LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς
1.3-1.4
0.3-0.7

AEROSOL
Με το χέρι, σε απόσταση 6-8 inches(15-20 cm) από την επιφάνεια του υποστρώµατος
Αριθµός επιστρώσεων
2 επιστρώσεις
Συνιστώµενο πάχος φίλµ
3-5 µικρά
Μέγιστο πάχος φίλµ
10 µικρά
MMCRG02
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ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
∆ιάλλειµα µεταξύ χεριών εφαρµογής
Εφαρµογή υποστρώµατος / χρώµατος

5-10λεπτά
έπειτα από 30 λεπτά - µέγιστος χρόνος
4 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
∆υνατή µέχρι 4 ώρες µετά την εφαρµογή και χωρίς το τρίψιµο

ΤΡΙΨΙΜΟ
∆εν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που χρειαστεί, χρησιµοποιείστε ψιλό Scotch
Brite Λεπτό και ξαναεφαρµόστε το 1K Plastiprimer.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑTA
∆έχεται όλα τα ακρυλικά και πολυουρεθανικά προϊόντα δυο συστατικών της σειράς
MaxMeyer Duralit Car, Premium UHS Duralit, MaxiCar HS.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συσκευασία
1 l και 400 mls Aerosols
Αποθήκευση
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας
Θεωρητική καλυπτικότητα 8,2 sqm/l έτοιµο για χρήση προϊόντος, για πάχος φίλµ 5 µικρά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση.
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.

