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Marine & Protective Coatings

WILKOPRIMER Z
Kod / Kolor

EEB ....

Stopień połysku

mat

Charakterystyka

jednoskładnikowa farba podkładowa z pyłem cynkowym na bazie żywicy epoksy-estrowej

Zastosowanie

jako ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych

Certyfikaty

---

zgodny z kartą kolorów

EEB 7601
EEB 7801

szary
czerwonawo-szary

Charakterystyka i właściwości
ok 50 % (objętościowa – w zależności od koloru)

Zawartość części stałych

Zalecana grubość powłoki
(DFT/WFT)
Wydajność teoretyczna

na sucho 60 µm; na mokro 120 µm

Gęstość

ok 2,6 g/cm³ (w zależności od koloru)

Temperatura zapłonu

+ 25 °C

L.Z.O.

< 470 g/l

Przechowywanie

ok 6 miesięcy (w normalnych warunkach)

ca 8,3 m²/l = 3,2 m²/kg przy 60 µm, w zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji

Sposób aplikacji
Przydatność do użycia
Metoda nakładania

--preferowany natrysk airless, konwencjonalny, ew. pędzel lub wałek

Średnica dyszy

0,017 – 0,021“

Rozpuszczalnik

VCC 20 / VSE 4

Czas schnięcia
przy 65 % RH

Temperatura
Pyłosucha
Sucha w dotyku

+ 20° C
1 godz.
4 godz.
2 godz.

min.
Zdolność do
maks.
przemalowania
Podczas aplikacji, temperatura podłoża musi wynosić min 3°C powy żej punktu rosy.
Przygotowanie powierzchni

Obróbka strumieniowo-ścierna do poziomu SA 2 ½ lub lepsza

Następne wymalowania

Jako farbę nawierzchniową na podkład EEB 7601 można zastosować produkt firmy
Wilckens na bazie żywicy epoksy-estrowej lub na bazie żywicy alkidowej lub PVC bądź
kombinacji PVC.

Informacje ogólne
Zalecenia bezpieczeństwa

a) Zadbać o odpowiednią wentylację
b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów
c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem
d) Unikać kontaktu ze skórą
e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu

Dostępność

Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i
lokalnych warunków stosowania.

Uwagi ogólne

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega
sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą
one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.

