CONSTRUCTION PRIMER

versie: CP 0920091

Eigenschappen









Professionele beschermer
Diverse hoogwaardige componenten
Uniek vlakstraal spuitbeeld
Hoog vaste stofgehalte
Snel stofdroog en schuurbaar
Puntlasbaar
Overspuitbaar
Te gebruiken op diverse materialen

Omschrijving
Construction Primer is een loodvrije, één componentige primer voor het gronden en het beschermen
tegen corrosie van metaaldelen. Construction Primer heeft een hoge temperatuurbestendigheid
(+110°C), is stofdroog na ca. 5 minuten en schuurbaar en overschilderbaar na ca. 20 minuten. Het
product heeft een hoog vaste stofgehalte en een uniek vlakstraal spuitbeeld. Daarnaast is het op
diverse ondergronden te gebruiken.

Algemeen
Verpakking
Bestelcode (kleur)
Artikelcode

Aërosol 500 ml
400 (rood), 400.1 (grijs), 400.2 (wit)
02.0400.9999 (rood), 02.0400.0067 (grijs), 02.0400.0100 (wit)

CONSTRUCTION PRIMER
Basis

Nitro

Volumieke massa c.q.
dichtheid

820 kg/m³

Consistentie

Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)

Oplosmiddelen

Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen

Vlampunt

< 0 °C

versie: CP 0920091

Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +110 °C
Goed - Lichte verkleuring kan optreden.
UV-bestendigheid
Waterbestendigheid

Goed

Oplosmiddelbestendigheid Goed
+15 °C tot +30 °C
Verwerkingscondities
Voorbereiding van de
ondergrond

Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol.
Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner en behandelen met Repaplast
Primer.

Methode van aanbrengen

Spuitbus minimaal 2 minuten goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25cm. In meerdere dunne
kruislagen aanbrengen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 5 minuten laten
uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.

Stofdroog

± 5 minuten (20 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Doorhardingssnelheid

60 minuten (20 °C / 30µ laagdikte)

Aanbevolen laagdikte

30µ

Schuurbaarheid

Na ± 15 minuten (20 °C)

Overschilderbaarheid

Na ± 20 minuten (20 °C). Met nagenoeg alle moderne laksystemen. Door de grote verscheidenheid
aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.

Reiniging materialen

Met Innotec Multisol

Reiniging handen

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid

2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities

Koel en droog bewaren

Batchcodetype

A

