


Wash - Primer

TIPO
Primário 2 componentes, secagem ao ar, baseada em resinas fenólicas e de polivinil butiral e pigmentos

anticorrosivos contendo cromatos de zinco.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Fácil aplicação, rapidez de secagem, elevado poder anticorrosivo e excelente aderência e elasticidade sobre grande

variedade de suportes.

UTILIZAÇÃO
Directamente sobre ferro, aço e metais ferrosos após desengorduramento e sobre alumínio e suas ligas leves, chapa

zincada e galvanizada após despolimento prévio suave, a seco, com papel abrasivo.

PREPARAÇÃO 
Proporções de mistura (volume): 2:1  (Wash – Primer/ Endurecedor).

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Aplicar 1-2 demãos cruzadas muito leves, sem qualquer diluição,  de preferência, com Pistola adequada.

          
    2:1    4-6’     30-40’

Obs: 1) Para a lavagem de material utilizar N/ Diluente Wash Primer.
2) Um excesso de espessura (superior a 15 microns), piora as propriedades de aderência.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Aspecto/Brilho: Acetinado.

Cores disponíveis: Amarelo.

Massa específica : 0.950 ± 0.02 Kg/ l a 20°C; 

Viscosidade: 120±20 “ cF4, 20 °C  

Teor em Sólidos: 28.0 ± 2.0 % (peso) 19.1 ± 1.5 % (volume)     

Rendimento mistura: 8-10  m2/litro/demão (esp. 12 ± 2 microns).
Secagem: Fora poeiras: 4-6 ‘; Seco Toque: 30-40’

COV (Entrega): 800±20 g/l

Ponto Inflamação: 12 ± 2 °C 

Pot- life: 24 horas

Estabilidade: 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA
Preparação suporte: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas,

desoxidadas, isentas de poeiras, gorduras e secas. 

             N.º de Demãos: Máximo 2 demãos LEVES.

 

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem

determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso

controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira

disponibilidade.
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