Dynacoat 1K Etch Primer (sprej) – D2.03.01
Quick reference
Před
použitím
Důkladně
protřepat
Aplikační
vzdálenost
12-18 cm

Název výrobku:

Dynacoat 1K Etch Primer (sprej)

Popis:

Rychleschnoucí, univerzální a bezbarvý základní nátěr, vhodný
pro použití na kovové probrusy před lakováním. Poskytuje
vynikající přilnavost a odolnost proti korozi.

Produkt:

Dynacoat 1K Etch Primer

Základní složení:

Polyvinyl butyral

2-3 vrstvy

Doporučené podklady:
Po požití
otočte a
prostříkněte
trysky

Ocel
Galvcanizovaná ocel
Hliník

Příprava povrchu

Broušení na sucho: P320

5-10 min při
20°C mezi
vrstvami

Postup:

Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte 2-3 vrstvy. Vrstvy
nechte mezi sebou odvětrat 5-10 minut při 20°C. Čas se může
lišit v závislosti na podmínkách.

30 min.
při 20ºC
15 min.
Při 60ºC

Přelakovatelný:

Všemy Dynacoat Primers / Fillers
(Až na 2K Epoxyd primer / polyester putty / spray filler )
Dynacoat 2K topcoat´s

Finální
broušení
P500

Lze použí
všechny
vrchní
materiály
Dynacoat

Nepoužívejte basecoats
Tloušťka filmu:

6 - 10 μm

Doba sušení:

15 minut při 20°C

Příprava podkladu:

Povrch důkladně omyjte rozpouštědlovým odmašťovadlem.
Ocel - odstraňte všechny stopy koroze a obruste, dokud
nedosáhnete čistého povrchu. Před použitím 1K Etch Primer
povrch ještě obruste P320
Pozinkovaná ocel – důkladně obrousit pomocí Scotch Brite 447
(červená).
Hliník - důkladně obrousit pomocí Scotch Brite 447 (červená).
Po dokončení broušení a těsně před aplikací 1K Etch Primeru
znovu odmastěte rozpouštědlovým odmašťovacím
prostředkem.

( přelakovatelný během 24 hod. při 20°C )
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Poznámky:

- neprovádějte s relativní vlhkostí vyšší než 75% nebo pokud je
podklad orosený.
Počkejte, až se stav zlepší a povrch bude zcela suchý.
- nepřelakovávejte basecoats.

Doba skladování:

1 rok při 20°C

VOC

EU limit pro tento produkt (produkt categorie: IIB.e)
připraveného k použití je max. 840 g/liter VOC.
VOC produktu připraveného pro použití je max. 710 g/litr.

CYAN s.r.o.
Mladoboleslavská 843 , Praha 9 – Kbely , 197 00
Tel: +420 286 854 353 , www.cyan.cz , www.dynacoat.cz
Pouze pro profesionální použití
Důležité Informace uvedené v tomto technickém listě nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a ze
současných zákonů: kdokoli používá výrobek k jinému účelu než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení od nás,
pokud jde o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní riziko. Je vždy odpovědností uživatele, aby podnikly všechny nezbytné kroky k
naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Pokud je k dispozici, vždy čtěte materiálové listy a technické listy k tomuto produktu.
Všechny naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto katalogovém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí,
ale nemáme kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se
specificky písemně nedohodnou jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku.
Všechny dodávané výrobky a dané technické doporučení jsou podřízeny běžným smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto
dokumentu a pečlivě jej posoudit.Informace obsažené v tomto technickém listě jsou podřízeny občasným úpravám na čas ve světle zkušeností a naší politiky
neustálého rozvoje. Je odpovědností uživatele ověřit, že tento list je aktuální před použitím tohoto produktu.
.

Coatings brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to AkzoNobel.
Head Office
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com
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