
Descrição do Produto

Primário cinzento para superfícies em aço e metais não ferrosos

(alumínio, bronze, cobre, latão e zinco). 

Características

Antiferrugem 

Resistente a temperaturas até +130°C (temporariamente até

+200°C)

Secagem rápida

Excelente resistência mecânica

Excelente aderência

Aplicações

É particularmente indicado para utilização como primário em

carroçarias de veículos pesados, superfícies de alumínio, chapas

metálicas em alumínio, zinco, cobre, etc. Devido à secagem rápida

pode também ser utilizado como primário em trabalhos urgentes de

pintura, permitindo o acabamento no mesmo dia. 

Instruções de aplicação

A temperatura ideal de aplicação está compreendida entre +160°C e

+250°C. As superfícies a revestir devem encontrar-se secas, isentas

de gordura, óleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superfícies lisas,

é aconselhável uma ligeira lixagem prévia. Agitar vigorosamente a

embalagem durante pelo menos dois minutos, até se ouvirem

claramente as esferas metálicas no interior da embalagem. Aplicar

em camadas cruzadas, a uma distância de aproximadamente 25-30

cm da superfície. Seco ao pó após 10 minutos (a +20ºC). Seco ao

tato após 20 minutos. Admite pintura 20 minutos após a aplicação. O

tempo de secagem depende não só da temperatura e estado da

superfície, mas também da espessura da camada aplicada em cada

demão.

Informação adicional

Resistência ao gelo durante o

transporte
Up to -15°C

Resistência térmica depois da

cura
+500°C

Seco ao tato 15-20 minutes

Temperatura de aplicação +5°C to +25°C

Estes são valores típicos 

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

A temperatura ideal de aplicação está compreendida entre +16°C e

+25°C. As superfícies a revestir devem encontrarse secas, isentas

de gordura, óleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superfícies lisas,

é aconselhável uma ligeira lixagem prévia.

Limpeza

Color(s)

Cinza

Embalagem

Aerosol 

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do

produto 

Validade

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a

aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou

através do site oficial Den Braven.
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Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas

especificações durante a vigência do seu prazo de validade. 

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso

conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros

editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data

em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos.

Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento

e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à

aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao

nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas

condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento

são meramente indicativas.
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