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Primer K 200

pre nesavé a lakované plastové povrchy

Na prípravu nesavých povrchov plastov (ABS, tvrdé PVC, PA6.6, 
sklolaminát, SMC, PUR), lakovaných povrchov, kovov(hliník, oceľ, 
nerezová oceľ, mosadz, meď zinok, staniol) smaltov, keramiky, skla 
a elastomérov (EPDM).

Hustota zmesi 0,77 g/cm³

Spotreba na m² 20 - 40 ml

Doba skladovania 12 mesiacov

Teplota pre spracovanie +10 až +35°C

Lepidlo naneste najneskôr do 24 hod.

Farba bezfarebný

Vhodné pre: elastické lepidlá a tesniace hmoty WEICON (okrem 
silikónov), WEICON Urethan, WEICON Easy-Mix PU 90 a PU 240

Predúprava povrchov
Povrchy, ktoré majú byť ošetrené, musia byť suché, čisté a bez 
prachu a mastnoty (napr. WEICON Čistič povrchov).

Spracovanie
WEICON Primer pred použitím poriadne pretrepte a následne 
naneste tenkú vrstvu čistou handričkou. Doporučený čas 
odparovania:
Primer M 100 minimálne 10 min., max. 24 hod.
Primer K 200 minimálne 10 min., max. 24 hod.
Primer S 300 minimálne 60 min., max. 4 hod.
Primer P 400 minimálne 10 min., max. 1 hod.
Primer E 500 minimálne 60 min., max. 8 hod.
Následné lepenie by malo prebehnúť v stanovenej lehote. 
Rešpektujte prosím minimálny čas odparovania. V prípade dlhšej 
doby skladovania alebo znečistenia lepených povrchov je potrebné 
lepené povrchy znova vyčistiť a znova aplikovať PRIMER. Pri 
neznámych druhoch materiálov je potrebné vyskúšať vhodnosť a 
kompatibilitu.

Skladovanie
V neotvorenom stave a pri izbovej teplote (+23°C a 50% relatívnej 
vlhkosti vzduchu) je možné skladovať WEICON Primer 6 - 12 
mesiacov, v závislosti od typu.

Bezpečnosť 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
13550225 Primer K 200, 250 ml

Technické údaje

Základ umelá živica s rozpúšťadlom

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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