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Primer G

vhodný pre rôzne gumové materiály

2-zložkový Primer na predúpravu rôznych gumových 
materiálov a kovových povrchov pred použitím WEICON Urethan. 

Pomer miešania podľa objemu (živica / tužidlo) 32:1

Obsah rozpúšťadla 40 - 60 %

Hustota zmesi 0,95 g/cm³

Viskozita zmesi pri +20 °C (+68 °F) podľa Brookfield 40 mPa·s

Doba spracovania pri +20 °C (+68 °F) 15 min.

Nanesenie polyuretánu po 30 až 60 min.

Spracovanie
Primer G je 2-zložkový systém, ktorý je potrebné pred aplikáciou 
zmiešať. Za týmto účelom vytlačte celý obsah injekčnej striekačky 
do fľaše, potom ju zatvorte a dobre pretrepte po dobu približne 2 
minút. Primer G naneste na čistý a suchý povrch, a rovnomerte ho 
rozotrite štetcom. Po cca. 30 - 60 minútach základný náter dosiahne
manipulačnú pevnosť a je možné ho natrieť s WEICON Urethan 
85. Počas aplikácie odporúčame okolitú teplotu +20°C a relatívnu 
vlhkosť nižšiu ako 85 %.

Skladovanie
V neotvorenom originálnom balení a pri izbovej teplote (+23 °C a 
50 % rel. vlhkosti vzduchu) je možné WEICON Primer G skladovať 
6 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne, 
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a 
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných 
údajov.

Dostupné veľkosti balenia
10809050 Primer G, 50 g

Doplnkové príslušenstvo
13955050 Primer Applicator

Farba

Základ uretán

žltkastá, priehľadná

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a 
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov 
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. 
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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