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Marine & Protective Coatings

WILKOZINC PRIMER 1000 HA
Kód č./Odstín

Báze
ESZ 7137
Tužidlo ESX 1570

Popis

Dvousložkový modifikovaný zinksilikátový shopprimer.

Doporučené použití

Pro aplikaci v automatických linkách pro nanášení svařitelných nátěrů. Vynikající odolnost
vůči abrazi, vysokým teplotám a povětrnosti, bezproblémový při svařování a dělení (řezání
plamenem) materiálu, vhodný pro krátký přetírání anorganickými i organickými nátěrovými
systémy, pro užití pod i nad hladinou v různých nátěrových systémech v námořních a
průmyslových aplikacích.
Germanischer Lloyd No. WF 0390006 HH. Lloyd's Register, Det Norske Veritas,
Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt Duisburg

Certifikace

Šedý

Informace o produktu
Objem sušiny
cca 28%
Doporučené DFT/WFT 15 / 55µm
Teoretická vydatnost
18,7m²/ltr
(při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT)
13,3m²/kg
Specifická hmotnost
cca 1,4 g/cm³ (natužená směs)
Poměr tužení
Báze
Tužidlo
Objemový
6
10
Hmotnostní
6
4
Bod vzplanutí
+14ºC
Skladovatelnost
cca 3 měsíce (v běžných podmínkách, pro nesmíchané složky)
Aplikace
Doba zpracovatelnosti
Způsoby nanášení
Tryska
Ředidlo

24 hodin při +20ºC
Obvykle automatickým stříkacím zařízením nebo vysokotlakým stříkáním. V závislosti na
aplikační metodě může být nátěrová hmota ředěna 0 až 20% ředidla na viskozitu 13-15s
DIN4 / 20ºC. Během aplikace má být teplota povrchu +3ºC nad rosným bodem.
0,018"(airless), úhel stříkání dle potřeby.
VEE 82

Doby schnutí (65%RV) Teploty +5ºC
Suchý na dotek
Přetíratelný
Příprava povrchu

+20ºC
2 min.
1 týden

+30ºC
1 min.

Před tryskáním odstraňte oleje, mastnoty, soli odpovídajícími metodami (ISO 12944-4).
Tryskání na stupeň čistoty Sa2½ až Sa3 (ISO 8501-1).

Příklad nátěrového systému
Přetíratelnosti

+10ºC
4 min.

Dle specifikace

Může být přetírán všemi nátěrovými systémy s výjimkou zmýdelnitelných a vysoce
pigmentovaných zinkem. Prosím, v případě potřeby dalších informací neváhejte kontaktovat
naše technické oddělení.

Obecné informace
Bezpečnost při práci

a) Zajistěte odpovídající ventilaci.
b) Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty
c)Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
d) Zabraňte kontaktu s pokožkou
e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.
Celosvětová dostupnost Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních
podmínkách.

