Multiprim - Beskrivelse
- Fortræffelig
vedhæftning
- Nem at påføre
- Flexibel

AC Multiprim
5L

- UV Bestandig
- Farve: Hvid
- Glas: Satin
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

Universal vedhæftningsprimer
Til inden- og udendørs brug

Vedhæftningsprimer på mange
overflader - træ, gips, cement,
mursten m.m. Især velegnet til
glatte overflader, galvaniseret
stål, kobber, zink, polycarbonat,
hård PVC m.m.

Fortræffelig flydeevne
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Produktbeskrivelse:

Universal vedhæftningsprimer på basis af vanddispergeret acryl.

Anvendelse:

Som vedhæftningsprimer på mange overflader - træ, gips, cement, mursten m.m.
Især velegnet til glatte overflader, galvaniseret stål, kobber, zink, polycarbonat,
hård PVC …. Kan også bruges som primer på AC Antigraff.
Til inden- og udendørs brug.

Egenskaber:

Fortræffelig vedhæftning, fleksibel, UV-resistent, fortræffelig flydeevne.
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Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Satin
hvid
1 - 2,5 - 5 liter
vægt % ca. 54, vol % ca. 40 %

Vægtfylde:

ca. 1,3 g/cm ;

Tørretider:
(ved 20°C og RF 60%)

Støvtør – efter 20 minutter.
Modstandsdygtig overfor regn – efter 1 time.
Kan genbehandles med vandfortyndbare malinger samt alkydlak efter 4 timer.
Fuld afhærdet efter 2 dage.

Flammepunkt:

ikke brændbar

Forbrug:

ca. 10 m ²/l

VOC-ind hold:
Mal-kode:

max. 40 g/l
oo-1

Arbejdsbetingelser:

Temperatur min. 5 ºC, RF < 80 %

Påføringsmetoder:

Ved brug af rulle(anvend kun lakrulle) eller pensel påføres Multiprim ufortyndet.
Ved brug af airless bruges Multiprim ufortyndet, dyse 11, tryk 200 bar.
Konventionel sprøjtepistol kan anvendes, og Multiprim bruges ufortyndet.
Ved dypning fortyndes med 10 % vand.
Vand

Rensning af værktøj:
Specielle bemærkninger:

Vedhæftningskrydssnit er udført på ovenfor omtalte overflader.
I tvivlstilfælde m.h.t. en overflade, som ikke er nævnt på dette datablad, skal der udføres
en vedhæftningstest efter 2 dages tørring. Dette gælder især på gamle malinger.

Underlag:

Som regel er det ikke nødvendigt at rugøre glatte overflader ved sandblæsning. I de
fleste tilfælde er rengøring og/eller affedtning af overfladen tilstrækkelig til at opnå en
god vedhæftning.

Supplerende oplysninger
Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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03 - Korrosionsbeskyttelse

Brugsvejledning

