S196-NL

EL030 – ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER
V

klaar voor
gebruik

5-10µ

30-40 min. bij
20°C

Beschrijving
Primer
1K anticorrosie primer in spuitbus.
Een specifieke anticorrosie primer met uitstekende hechting op metal voor small touch-ups.

Kleur
Grijs.

Karasterestiek

·
·
·
·

Eenvoudig in gebruik (klaar voor gebruik spuitbus).
Snel drogend.
Goede anti corrosie bescherming.
Goede hechting op staal aluminium en legeringen , Elektrolytische verzinking zink en and galvanisch verzinkt staal..

Ondergrond voorbehandeling
Ontvetten met SM800 DEGREASER en licht opschuren met fine schuurpapier

Verwerking
Spuiten .
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Meng verhouding
Klaar voor gebruik
Spuitbus schudden voor ongeveer 3 minuten, breng een dunne lagen aan met de spuitbus in verticale positie op
ongeveer 20-25 cm afstand van het oppervlakte. Daarna de spuitbus ondersteboven keren en de spuit tip leeg spuiten
in 3 tot 4 seconden tot er alleen maar gas uit de spuit tip komt.

Spuit temperatuur: 15-30°C
Aantal lagen: 1-2
Tussen uitdamtijd: 5’ tot 20°C
Aanbevolen laagdikte: 5-10 µ

Droogtijd
Lucht drogen bij 20°C
Stof vrij: 10 min.
Kleef vrij: 15-20 min.
Through droog: 24 h
1K en 2K acrylic en polyurethaan fillers en deklakken uit de Stoppani product range en antifouling producten uit de
Helice spuitbus series en Sintohelice lijn kunnen na 30 -40 min uitdamtijd bij 20°C zonder schuren waarden aangebracht
.
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Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een
leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als
betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu

