
Lagerbestandighed:

Nowo Metal Primer WB on ammattikäyttöön tarkoitettu vesipohjainen pohjamaali. Tuote perustuu alkydi- ja arkryyli dispersioon ja sisältää aktiivisia 
ruosteenestopigmenttejä. Tuotetta käytetään ruostekohtien suojaukseen sekä tartunnan parantamiseen erilaisilla alustoilla.

Värit:     Vaalean harmaa, NCS-värikartasto
Kuiva-aine pitoisuus tilav. %:   %: 40±2
Kuiva-aine pitoisuus paino %:   %: 52±2
Suositeltu Kerrospaksuus: 
Kuiva:     60 μm 
Märkä:     150 μm
Teoreettinen Riittoisuus:   6-7 m² per litra, kerrospaksuuden ollessa 150 μm (märkä)
Ohenne:     Vesi
Ohennus:    Katso etiketti
Puhdistus:    Vesi ja/tai Saippua
Kiiltoaste (60°):    0-10
Säilytys:     Tiivisti suljetussa astiassa + 5°C and 25°C lämpötilassa 
VOC (MAX):    10 - 50 g/l.
Tiheys:     1.20±0.1
pH:     8 - 9
Kuivumisaika +20°C/ 40-60% RH kerrospaksuus 150 μm märkäkalvo
Pölykuiva (ISO 1517: 1973):   30-60 minuuttia
Pinta kuiva (ISO 1517: 1973):   1-2 tuntia
Päälle maalattavissa:   Min 1 tunti
Käyttöturvallisuus:    Katso käyttöturvatiedote

TEKNINEN TIETO

KÄYTTÖ

OMINAISUUDET 

HUOMIOITAVAA

LISÄTIETOA

Tuote soveltuu kaikkien pelti-, teräs, sinkki ja alumiinipintojen pohjamaalaukseen. Ennen levitystä alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Irtonainen ruoste ja 
maali on poistettava soveltuvin menetelmin. Ruostekohdat tulee käsitellä NowoMetal Special Primer SB:llä ennen pohjamaalausta. 

Nowo Metal Primer WB on helppo levittää ja se muodostaa erinomaisen suojan ruostetta, vettä ja kemikaaleja vastaan. Tuote kuivuu nopeasti ja on 
erittäin elastinen sekä muodostaa lujan tartunnan alustaansa.

Ennen levitystä alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Irtonainen ruoste ja maali on poistettava soveltuvin menetelmin. Tuote on sekoitettava hyvin ennen 
käyttöä.
Tee aina testi soveltuvuudesta pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä.
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TUOTTEEN KUVAUS

Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa 
ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 11.09.2018.
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