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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Shopprimer 0200
Type:

Korrosionshindrende primer på basis af polyvinylbutyral og phenolharpiks.

Anvendelse:

Korrosionshindring af alle slags metaller før montage, især hvor der senere skal
svejses. Vedhæftningsforbedrende primer på letmetaller og galvaniseret jern.

Egenskaber:

Hurtig tørring, god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse. Kan overlakeres med de
fleste typer malinger f.eks. alkydmalinger, PUR-Emalje serie 0440 og Efaterm serie
0304.

Tørstof:

34 % vægt

Forbehandling:

Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust.

20 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Fortyndere

Luftforstøvning

20 - 25 sek. DIN-cup 4 mm

0700-68013

Tørring:

Støvtør
Berøringstør
Kan overlakeres efter
Systembeskrivelse:
Primer

Dæklak

Tørretid:
15 min. 20 °C
30 min. 20 °C
30 min. 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
15 - 25 µm
15 - 25 µm
15 - 25 µm

1x Shopprimer 0200
1x Maskinemalje 0130

20 µm
40 µm

Anbefalet lagtykkelse:

Vådfilm:

100 µm

Rækkeevne:

Teoretisk:

10 m²/ltr.

Lagring:

Ved temperaturer over 10° C.

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Sprøjteudstyr kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Bemærkninger:

Shopprimer serie 0200 er varmefast op til 400° C. Der må dog forventes en gulning
undtaget ved sort nr. 79089. Ved anvendelse som primer under lyse, ovntørrende
malinger, kan man, ved temperaturer over 140° C., risiskere gulning af dæklakken.
H2O Shopprimer serie 0561 er vort vandfortyndbare alternativ. Produktet kan ikke
anvendes som 1-lags behandling til udendørs, men skal overlakeres. Shopprimer er
ikke anvendelig som primer under Efalyn, Efaspray eller Hammerlak.

Tørfilm:

20 µm

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets
egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til
en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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