
Nowo Metal Special Primer SB er et professionelt produkt som er fremstillet til brug på metaloverflader hvor vedhæftning er vanskeliggjort.

Farve:     Lys grå eller efter kundeønske
Tørstof volumen:    13-21 %
Tørstof vægt:    24-32 %
Anbefalet lagtykkelse:   15-20 μm tørfilm
Vådfilm:     100 μm
Teoretisk rækkeevne:   11,3 m² pr. Liter v/15 μm
Fortynder:    Nowo fortynder f-142
Rengøring:    Nowo fortynder f-142
Glans(60°):   Mat
Opbevaring:    I tætsluttende emballage ved temperaturer mellem + 5°c og 25°c  
Densitet:    0,98-1,06
Tørretid +20°c/ 40-60% rh v/20 μm
Støvtør (iso 1517:1973):   10 min
Overfladetør (iso 1517:1973):  30 min
Overlakerbar:    Ingen begrænsning
Sikkerhedsdata:    Se sikkerhedsdatablad

TEKNISKE DATA

ANVENDELSE

EGENSKABER

BRUGSANVISNING

BEMÆRKNINGER

Anvendes som primer på metaloverflader, hvor vedhæftning er vanskeliggjort i form af rust, skader eller specielle overflader. Anbefales som primer 
under Nowo Metal 2-K. PU Combi SB til opbygning af korrosionsklasser. Overfladen skal inden påføring være smittefri, tør og fuldstændig afrenset for 
skidt, mos, alger og evt. løstsiddende rust og malingsrester bør fjernes.

Nowo Metal Special Primer SB binder til vanskelige metal overflader og virker samtidig som rust stopper.

Overfladen skal inden påføring være smittefri, tør og fuldstændig afrenset for skidt, mos, alger og evt. løstsiddende rust og malingsrester bør fjernes. 
Husk grundig omrøring af produktet inden brug. 
Foretag altid et prøve-opstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.

Undlad lagtykkelser over 25μ tør, idet problemer med mellemvedhæftning kan opstå. 

De tekniske angivelser er baseret på laboratorietest og vejledende valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vor 
kontrol, kan vi udelukkende stå inde for produktets kvalitet. Det anbefales derfor, at produktet afprøves under egne forhold med hensyn til relevante 
krav.
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Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de 
rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og 
dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidst opdateret 31.08.2018.


