Technische Data Sheet n°

0709-NL

PRIMERS

PW600
POWER WIPES AC-PRIMER

Gereed voor gebruik

Drogen:
15-20’ bij 20°C

OMSCHRIJVING
Doeken voor eenmalig gebruik , chromaat vrij voor behandeling van metaal en metaal legeringen.

GEBRUIK
Geschikt voor een anticorrosieve behandeling op staal, aluminium, gegalvaniseerd staal in de auto branche
Speciaal aanbevolen voor het high efficiency «POWER –TECH» proces in combinatie met MACROFAN HS
GREEN-TECH FILLER.

EIGENSCHAPPEN
PW600 vormt een coating op het metaal oppervlak , die de hechting en roestwering bevorderd van het
spuitproces.

Gemakkelijk in gebruik

Geen potlife

Geen overspray en verspilling

Sneller in gebruik vergeleken met het gebruik van een standaard anticorrosive primer

Chroom-vrij

Zeer laag VOC

OPPERVLAKTE BEHANDELING
Schuur het oppervlakte met (P120/180) of met een fijnere korrel (P240/320) in combinatie met een nat in nat
proces.
Ontvet het te behandelen oppervlakte met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
De oppervlakte moet schoon en droog zijn voordat men de PW600 aanbrengt.

APPLICATIE
Trek een doekje uit de pot en breng het doekje kruislings aan, zorg dat het oppervlakte goed nat
wordt.
Het oppervlakte moet op zijn minst 1 minuut nat zijn.
OPMERKINGEN:
–
De pot moet direct na gebruik gesloten worden om te voorkomen dat de rest uitdroogd.
.
–
Het veranderen van de kleur en de matheid geven aan dat het product goed is aan gebracht.
–
Het wordt aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals rubberen
handschoenen, bril en beschermende kleding.
–
Stop geen gebruikte doekjes terug in de pot, als deze nog nat genoeg zijn sla ze dan op in een
aparte bak en niet langer als 12 uur.
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DIR 2004/42/CE: Preparatory and cleaning IIB/a – VOC gereed voor gebruik 850 g/l
Dit product bevat gereed voor gebruik op zijn hoogst 13,5 g/l VOC.

DROOGTIJD
Drogen bij 20 °C:
Als het te spuiten deel compleet mat is geworden brengt men de filler aan binnen 15-20 min.

OVERSPUITEN MET
Alle 2K fillers in de Lechler product lijn, zoals MACROFAN HS GREEN TECH FILLER en MACROFAN AP
AUTOLEVEL PRIMER.
Niet overspuiten met polyester fillers, 1k plamuur en fillers uit de Energy Spray Line.

OPMERKINGEN
Houdt het product goed gesloten in de originele verpakking en voorkom temperatuurschommelingen.
Bewaar het vrij van vorst, want een vorst beschadiging is onomkeerbaar.
Draai de pot regelmatig om om de doeken uniform nat te houden.
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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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