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Marine & Protective Coatings

WILKOTAN PRIMER FE
Nr art./Kolor

Baza

FEG 7535

Utwardzacz

FAX 1541

Stopień połysku

mat

Charakterystyka

WILKOTAN Primer FE to szybkoschnąca 2K-PUR / EP farba gruntowa o dobrych
właściwościach antykorozyjnych stosowana dla stali w obiektach przemysłowych.
Stosowana jest również jako podkład zwiększający przyczepność przy problematycznych
podłożach takich jak aluminium, stal ocynkowana i stal nierdzewna, po sprawdzeniu.

Zastosowanie

Jako farba podkładowa dla wszystkich obiektów przemysłowych.

Certyfikaty

---

Charakterystyka i właściwości
ok. 50 % mieszaninie

Zawartość części stałych

Zalecana grubość powłoki
suchej/mokrej
Zużycie teoretyczne
Ciężar wlaściwy
Proporcje mieszania

55 – 65 µm, na mokro 110 – 130 µm
ok. 8,3 m²/ltr. = 5,2 m²/kg przy 60 µm w zależności od rodzaju podłoża
i warunków aplikacji
ok. 1,61 g/cm³ mieszaninie
Baza
4
7

objętościowo
wagowo
Punkt zapłonu
L.Z.O.
Składowanie

+ 36 °C
< 450 g/l
ok. 12 miesięcy (w normalnych warunkach)

Sposób aplikacji
przydatność do użycia
Metoda nakładania

Rozpuszczalnik
Czas schnięcia
przy wilgotności 65%

o

4 godziny przy 20 C
Aplikacja konwencjonalna, natrysk AIRLESS lub AIRMIX, ew. pędzel lub wałek.
WILKOTAN Primer FE jest gotowy do malowania. Zazwyczaj przy obróbce nie stosuje się
rozpuszczalników. W celu uzyskania optymalnej powłoki należy każdorazowo dobierać
odpowiednie ciśnienie i wielkość dyszy.
VFE 35
Temperatura
Sucha na dotyk
Sucha
gotowa do
przemalowania

Przygotowanie powierzchni

+ 20° C

min.
max.

1 godz.
3-4 godz.
3-4 godz.
72 godz.

1 x WILKOTAN Primer FE
1 x WILKOTAN BTD

Następne wymalowania

Moźe byé przemalowany tym samym produktem.

Dostępność

Przyspieszone schnięcie komora
+60°C/30 min
30 min.
1 godz.
30 min.
24 godz.

Podczas aplikacji, temperatura podłoża musi wynosić min +3°C powyżej punktu rosy.
o
Uwaga: przy suszeniu w temperaturze otoczenia poniżej 20 C czas schnięcia znacznie
wydłuża się, suszenia wymuszone możliwe po całkowitym odparowaniu.
Podłoże musi być wolne od rdzy, walcowin, kurzu, oleju, tłuszczu, soli, wilgoci i.
innych wszelkich zanieczyszczeń.

Zalecane systemy

Informacje ogólne
Zalecenia bezpieczeństwa

Utwardzacz
1
1

1 x WILKOTAN Primer FE
1 x WILKOTAN T 412

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

Ogólne uwagi

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.

