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PRIMERS

05781 - CLARPRIMER

Klaar voor gebruik

Ø 1,4 mm
4 atm
Aantal lagen: 1

Drogen bij 20°C:
20–30 min.

OMSCHRIJVING
1-Komponent, kleurloze grondlak op basis van speciale harsen.

TOEPASSING
Bevorderen van hechting voor onderdelen van polypropyleenhars (PP-EPDM).

EIGENSCHAPPEN
Hecht perfect aan auto-onderdelen van polypropyleen (in de praktijk aan vrijwel alle bumpers en
plastic onderdelen van autofabrikanten). Het maakt hechting aan deze onderdelen mogelijk van alle
aflakken uit de Lechler-lijn voor het lakschade herstellen aan auto’s.

VOORBEREIDING ONDERGROND
Ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER en dan met 00699 HYDROCLEANER / 00665
HYDROCLEANER SLOW. Verwijder reeds bestaande, niet hechtende of oplosmiddelgevoelige
grondlagen.

AANBRENGEN
Spuiten.
Het product is klaar voor gebruik.
Ø Luchtkap: 1,4 mm
Spuitdruk: 4 atm
Aantal lagen: 1 kruislaag
Aanbevolen laagdikte: 5–10 µm
2
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 2,76 m bij 5 µm
2
1 l mengsel = 2,5 m bij 5 µm
V.O.C. van het product wanneer klaar voor gebruik: 862 g/l
Product voor buiten het besluit van 2004/42/CE

DROOGTIJD
Drogen bij 20°C: 20–30 min.

AFLAKKEN
.
HYDROFAN +MACROFAN UHS BLANKELAKKEN
.
MACROFAN TOP COAT
.
2-Komponenten fillers uit de Lechler-lijn
MACROFAN MAC5 hecht niet zo goed als andere produkten.
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OPMERKING
CLARPRIMER wordt niet aangeraden voor producten met andere harsen dan propyleen, omdat het
dan geen effect heeft.
Te dikke lagen CLARPRIMER kunnen slechte hechting veroorzaken wanneer aflak wordt
aangebracht.
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De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis
van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn
kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de
informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET
PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL
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