Tekniset Tiedot Lomake n°

0709-GB

PRIMERIT

PW600
POWER WIPES AC-PRIMER

Heti käyttövalmis.

Ilmakuivaus:
15-20minuttia 20°C:ssa

KUVAUS
Kertakäyttöinen kromaattivapaa liina metallipintojen ja metalliseosten käsittelyyn.

KÄYTTÖKOHDE
Soveltuu käytettäväksi antikorroosiokäsittelyksi autoissa käytettävälle teräkselle, alumiinille, galvanisoidulle
teräkselle. Suositellaan käytettäväksi erityisesti korkean tehokkuuden «POWER –TECH» prosesseissa
yhdessä MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER –tuotteen kanssa.

OMINAISUUDET
PW600 saa aikaan pinnoitteen metallipinnalle, joka lisää maalausprosessin tartuntaa ja korroosion kestoa.

Helppokäyttöinen

Ei käyttöaikaa

Ei ohisumua tai tuotehukkaa

Korkea tuottavuus verrattuna prosessiin, jossa primer ruiskutetaan

Kromaattivapaa

Erittäin alhainen VOC –pitoisuus.

PINNAN ESIVALMISTELU
Hio pinta siihen sopivalla hiontapaperikarkeuksilla (P120/180) tai hienommilla karkeuksilla (P240/320), mikäli
käytetään märkää-märälle prosessin yhteydessä.
Soveltuu pinnalle, joka on puhdistettu rasvasta antisilikonipesuaineella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen pyyhkimistä tuotteella PW600.

KÄYTTÖ
Vedä pakkauksesta yksi liina ja pyyhi pinta tehden ristikkäisvetoja, huolehtien että koko pinta on
kostunut hyvin. Pinnan tulee olla märkä vähintään yhden minuutin ajan.
HUOMIOITA:
–
Mikäli käytät purkkimallista pakkausta, huolehdi, että suljet sen heti vedettyäsi liinan purkista. Näin
varmistut, ettei muut liinat pääse kuivumaan.
–
Pinnan väri/ulkonäkö muuttuu metallipinnalla ja sen mattautuminen näkyy oikean käytön
seurauksena.
–
On suositeltavaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, kuten kumihanskoja, suojalaseja ja
suojavaatetusta muun ihon suojaamiseen, kun käytät tuotetta.
–
Mikäli käytät purkkimallista pakkausta, älä laita käytettyä liina takaisin alkuperäispakkaukseen. Mutta
mikäli liina on vielä kostea, voit säilyttää sitä jossakin säiliössä tai esim. Minigrip pussissa
maksimissaan 12 tuntia uutta käyttöä varten.
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DIR 2004/42/CE: Esivalmistelu ja puhdistus IIB/a – VOC käyttövalmisseos 850 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 13,5 g/l VOC.

KUIVUMISAIKA
Ilmakuivaus 20 °C:ssa
Kun pinta on mattaantunut täysin, voit ruiskuttaa fillerin 15-20 minuutin kuluttua.

YLIMAALAUS
Kaikki 2K polyakryylifillerit LECHLER:n valikoimista, kuten MACROFAN HS GREEN TECH FILLER ja
MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER.
Älä käytä tuotteen päälle polyesterifillereitä, 1K tai 2K kittejä. 1K fillereitä tai Energy Spray Line tuotteita.

HUOMIOT
Pidä alkuperäispurkki tiukasti suljettuna ja vältä lämpötilan vaihteluita.
Suojele jäätymiseltä, joka vaikuttaa tuotteet tehoon peruuttamattomasti.
Kääntele purkkia ylösalaisin säännöllisesti, jotta varmistut, että liinat pysyvät kosteana tasaisesti.
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Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesta testauksesta ja se on oikeaa Lechlerin sen hetkisen tietämyksen mukaan.
Koska olosuhteet eivät ole valmistajan kontrollissa, tässä annettu tieto on annettu ilman takuuta, joten lopullinen määritys tuotteen
sopivuudesta pinnalle ja käyttötapa ovat täysin käyttäjän vastuunalla. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN
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