
 

 

 

 
 

 

Артикулен номер:                                26022 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

1K WASH PRIMER  

 
Употреба::                                                     Авторепаратура/ Боядисване 
 
Обща характеристика:                        1K Wash Primer притежава отлична адхезия, 

Области на нанасяне:                           Идеален за частични поправки 

 

 
§ Мирис: химично съединение 
§ Покривност: 1 m² 
§ Повърхност: след шлайфане: гол метал, изсъхнала боя, алуминий и т.н. Трислойни 
поцинковани метали 
§ Температурна устойчивост: до 90 °C 
§ Съхранение:10 години при правилно съхранение(=10°-25°C, максимална относителна

особено върху полиран метал, например 
стомана. Активните пигменти осигуряват защита
 срещу корозия. Съхне бързо.  
Използвайте обезмаслител при подготовка на 
повърхности от метал. Препоръчва се 
полагането на 2K грунд  върху 1K Wash Primer.   

 Физични  и  химични  свойства:     
Биндер:  нитроцелулоза
§   Цвят: червено кафяв

Качество и свойства:                                      
§ 1K грунд                                                                             
§ Може да се ползва за частични поправки                         
§ Лесно и бързо нанасяне                                                       
§ Бързо съхнене                                                                      
§ Отлична защита срещу корозия                                       
§  Много добра адхезия, особено върху гол шлайфан метал
 

влажност  60%) 
§ Опаковка: аерозол, максимално съдържание  400 мл    
§ Съдържание на ЛОС: 270,5g 



 

 

 

 

 

Инструкции за ползване

 
Опазване на околната среда и етикиран: 

§ 1-2 слоя, когато се използва като грунд  
§ Съхнене- 10-50 минути (20 ° C), след това се нанася 1K филер или  

2K бързо съхнещ грунд 
§ Премахнете ръждясалите области, почистете добре повърхността и шлайфайте
  § Областта трябва да е суха, обезмаслена и обезпрашена 
§ Почистете с обезмаслител
§ Разклатете добре съда в продължение на около 2 минути  
§ Тествайте продукта
§ Само за професионална употреба 
§ Носете подходяща маска (препоръчва се A2/P3) 

е :                                                                
                    
Опазване на околната среда: 1K Wash primer без съдържание на тежки метали.
Капачката и опаковакта са направени от рециклируеми материали.
Изхвърляне: Само напълно празни опаковки могат да се изхвърлят в контейнери за
смет или за рециклиране. Неизпразнени опаковки да се третират като "специален
отпадък".
Маркировка/Етикиране: Всички продукти са в съответствие с постановленията в
Директива1999/45/EG. Всички аерозоли отговарят на TRGS 200 и TRG 300, както и на
Директива 75/324/EWG относно аерозолите в съответната валидна версия.

::                                                          
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте указанията на етикета.

Нанасяне 
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