
Ficha Técnica n° 0709-PT 

PRIMÁRIOS 

 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 

 

 

PW600 
POWER WIPES AC-PRIMER  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto a aplicar  Ao ar: 

15-20’ a 20°C 

   

DESCRIÇÃO 

Toalhitas de uso único, isentas de cromatos para o tratamento de superfícies metálicas e seus derivados. 

USO 

Indicado como tratamento anticorrosivo sobre aço, alumínio, chapa galvanizada do setor automóvel. 
Especialmente indicado para os processos “POWER-TECH” de alta eficiência em combinação com o 
MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER. 

CARACTERÍSTICAS 

PW600 cria um revestimento sobre a superfície metálica aumentando a aderêcia e resistência à corrosão 
do processo de pintura. 
 Fácil de usar 
 Sem pot-life 
 Não cria pulverização nem desperdício 
 Elevada produtividade comparado com o processo que requer aplicação de primário 
 Isento de cromatos 
 Muito baixo em COV 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRTAO 

Lixar a superfície com folha de lixa indicada (P120/180) ou com folha de lixa mais fina (P240/320) em caso 
de aplicações molhado-sobre-molhado. 
Desengordurar devidamente a superfície com 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
A superfície tem que estar limpa e seca antes de aplicar PW600. 

APLICAÇÃO 

Retire apenas uma toalhita e passe de forma cruzada no suporte, tendo o cuidado de humedecer 

bem a superfície. A superfície deve manter-se húmida, durante pelo menos um minute. 

 

NOTAS:  

– O frasco deve ser imediatamente fechado de modo a evitar que as outras toalhitas sequem. 
– A mudança da cor/aspeto da superfície metálica e a sua opacificação demonstram uma aplicação 

correta. 
– Recomenda-se o uso de equipamento de segurança pessoal habitual, tal como luvas, óculos e 

roupa protetora adequada. 
– Não volte a colocar as toalhitas usadas nas suas embalgens originais, mas no caso de se 

mantiverem húmidas, guarde-as num recipient ou saco plástico durante o máximo de 12 horas. 
 

 



 

 

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. 
Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser 
um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER 
UTILIZADO POR PROFISSIONAIS. 
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DIR 2004/42/CE: Preparação e limpeza IIB/a – COV pronto a aplicar 850 g/l 

Este produto contém no máximo 13,5 g/l COV. 

SECAGEM 

Ao ar a 20 °C:  
 
Quando o substrato estiver completamente mate, sobreaplicar om o aparelho dentro de 15-20 min. 

FASES SEGUINTES 

Todos os aparelhos da gama de produtos da LECHLER, tais como MACROFAN HS GREEN TECH FILLER 
e MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER. 
 
Não sobreaplicar com betume poliéster, aparelhos poliéster e aparelhos monocomponentes, incluíndo 
Energy Spray Line. 

OBSERVAÇÕES 

Manter o produto hermeticamente fechado no seu recipiente original e evite exposição a mudanças bruscas 
de temperatura. 
Manter afastado do gelo, que danificará a sua eficiência de forma irreparável. 
Gire o recipiente regularmente de forma que o líquido molhe todos as toalhitas uniformemente. 
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