
Doar pentru uz profesional!

Priomat® 1K Wash Primer
4085

Priomat 1K Wash Primer 4085 este un grund reactiv 1K care nu
conine zinc i crom, pentru toate tipurile de substraturi metalice.

Oferă bune proprietăi de coroziune.....
Uor de aplicat (produs 1K).....
Raport de test la sudură disponibil.....
Furnizat în diferite culori i într-o doză de pulverizare 1K.....

Grund reactiv 1K pentru sistemele Classic i Base

Fia Tehnică

Spies Hecker pur i simplu mai aproape.

Brand al Axalta
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Priomat® 1K Wash Primer 4085

Pregătirea produselor - aplicaie STANDARD WET ON WET

Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecie, în timpul aplicării, pentru a
evita iritaii respiratorii, de piele sau de ochi.

Oel gol lefuit i curăat.
Elemente din oel galvanizat sau aluminiu, lefuite i curăate
Suprafee pretratate cu produse poliesterice 2K i apoi lefuite fin.
Vopsea originală sau veche, lefuită i curăată
Primer OEM (electrostrat), lefuit i curăat

Primer Diluant

Volum Greutate Volum Greutate

100 % 100 50 % 39

4085 3364
3365 SLOW
3380
3385 SLOW
8580

Nu se aplică.

Presiune de aplicareDuză 

Compatibil 1.8 - 2 bar presiune intrare în pistol1.3 - 1.5 mm

HVLP 0.7 bar presiune de atomizare1.3 - 1.5 mm

vezi instruciunile producătorului

Primer Primer-surfacer
1 strat 1 - 2 straturiuscare finală: 10 min -

15 min
cu timp de aerare
intermediar: 5 min
uscare finală: 15 min -
8 oră

Grund-filler 2K Topcoat 2K
Permacron Basecoat 293/295 + Lac incolor

Primer Primer-surfacer

Conform
directivei COV

2004/42/IIB(c)(780) 760: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB (c)) în formă gata
de folosire este maximum 780 g/l COV. Coninutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de
maximum 760 g/l.
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Priomat® 1K Wash Primer 4085

Pregătirea produselor - aplicaie STANDARD SLEFUIBIL

Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecie, în timpul aplicării, pentru a
evita iritaii respiratorii, de piele sau de ochi.

Oel gol lefuit i curăat.
Elemente din oel galvanizat sau aluminiu, lefuite i curăate
Suprafee pretratate cu produse poliesterice 2K i apoi lefuite fin.
Vopsea originală sau veche, lefuită i curăată
Primer OEM (electrostrat), lefuit i curăat

Primer Diluant

Volum Greutate Volum Greutate

100 % 100 50 % 39

4085 3364
3365 SLOW
3380
3385 SLOW
8580

Nu se aplică.

Presiune de aplicareDuză 

Compatibil 1.8 - 2 bar presiune intrare în pistol1.4 - 1.5 mm

HVLP 0.7 bar presiune de atomizare1.5 - 1.6 mm

vezi instruciunile producătorului

2 - 3 straturi cu timp de aerare intermediar: 5 min
înainte de coacere: 8 min - 10 min

3364/3365/3380/3385/8580

20 °C 45 min - 1 oră

60 - 65 °C 20 min

P500 - P600

Topcoat 2K
Permacron Basecoat 293/295 + Lac incolor

Conform
directivei COV

2004/42/IIB(c)(780) 760: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB (c)) în formă gata
de folosire este maximum 780 g/l COV. Coninutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de
maximum 760 g/l.
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Priomat® 1K Wash Primer 4085

Produse

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Permacron® MS Duraplus 8580
Permacron® Reducer 3364
Permacron® Reducer 3365 slow
Permacron® Reducer 3380
Permacron® Reducer 3385 slow

Amestec produs

Raiile de amestec cu ageni speciali sunt disponibile în tabelul de amestec al produselor pe
Phoenix i  în Fiele Tehnice ale produselor.
Întăritor i Diluant ar trebui alese în funcie de temperatura de aplicare i mărimea reparaiei.

Diluant mediu adecvat pentru reparaii pariale sau totale. De utilizat la
temperaturi de 20-30°C.

3364

Diluant lent adecvat pentru reparaii medii / mari. Recomandat pentru
temperaturi de 25-35°C.

3365

Diluant mediu adecvat pentru reparaii de elemente sau totale. De utilizat la
temperaturi de 15-30°C.

3380

Diluant lent pentru vopsiri de element sau totale. De utilizat la temperaturi de
30-40°C.

3385

Diluant rapid accelerat adecvat pentru Reparaii Rapide i reparaii de
elemente. Recomandat pentru aplicarea la temperaturi scăzute.

8580

15 µm pe strat

Curăai după utilizare cu un pistol pentru solvent.

Indicaţii 

Nu acoperii cu poliester, epoxi sau produse pe bază de apă.....

Nu este adecvat pentru aplicări pe lucrări termoplastice.....

Folosii doar plastic sau căni acoperite cu metal in interior.....

lefuirea uscată este permisă doar pentru îndepărtarea uoară a imperfeciunilor de pe
suprafaă.

....

Materialul trebuie sa fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.....

Permiteţi preîncălzirea până la temperatura piesei.....

Poate fi utilizat la izolarea micilor lefuiri penetrante (nu mai mari de 5 cm) înainte de aplicarea
bazei vopsea.

....
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Priomat® 1K Wash Primer 4085

Consultai Fia de Securitate înainte de utilizare. Atenie la informaiile de precauie afiate pe recipient.

Toate celelalte produse menionate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Spies Hecker. Proprietăile
sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinaie cu orice alte materiale sau aditivi care nu
fac parte din gama de produse Spies Hecker, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informaia oferită în această documentaie a fost selectată cu atenie. Este bazată pe cele
mai bune cunotine ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informaia este dată doar în scopul
informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acurateea i completitudinea acesteia. Este responsabilitatea
utilizatorului de a verifica informaia cu privire la actualizare i conformitate cu scopul intenionat. Proprietatea
intelectuală din această Informaie, inclusiv patente, mărci i drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate.
Fia de Securitate relevantă i Avertismentele afiate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de
a modifica / elimina elemente din această Informaie în orice moment, fără întiinare i nu ne asumăm nici o
responsabilitate pentru actualizarea Informaiei. Toate regulile menionate în această clauză se vor aplica în acelai mod
pentru orice modificări viitoare i amendări.
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