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Produktbeskrivning
Professional Metal Primer är en vattenburen,
snabbtorkande rostskyddsgrundfärg baserad på
akrylatdispersion med passiverande pigment.
Professional Metal Primer är lämplig som rostskyddande
grundfärg på stål och gjutgods inom- och utomhus, och
kan övermålas med såväl latex- som alkydtäckfärger.
Professional Metal Primer har även god vidhäftning till
icke metaliska ytor. Vidhäftningsprov skall göras.
Övermålning med färger som innehåller starkare
lösningsmedel än lacknafta bör undvikas.
Behandling
Underlaget skall vara rent från smuts, fett och andra
föroreningar. Blästring till Sa 2 1/2 enligt SS 055900 för
att uppnå korrosivitetsklass C2-C3 I de fall blästring ej kan
utföras rekommenderas en noggrann skrapning och
stålborstning till St 2. Grundmålning
Efter förbehandling strykes Professional Metal Primer till
40 µm torr film (motsvarar 100 µm våtfilm) beroende på
korrosivitetsklass enligt rostskyddsnorm BSK -11.
Färdigmåla med lämplig täckfärg från Nordsjö.
Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte
direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2
timmar efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylsampolymerlatex
Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 2
timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: ca 10m2/liter
Förpackning: 1, 2,5 liter
Baser: Grå
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/i)140g/l Innehåller Max 70g/l
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg
från verktyget innan rengöring. Använda
verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till
miljöstation. Se även information på
Säkerhetsdatabladet.
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