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Základ na plasty (Plastic Primer)

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba strieborná metalická

Hustota 850 – 890 g/l

VOC EU 2004/42/IIB(e):840 g/l  < 840 g/l

Aplikačné údaje

odklady ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxidy/lamináty), PA (polyamid), PBTP 
(polybutyléntereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymetylén), PP/EPDM kopolymér), PPO 
(polypropylénoxid), PUR (polyuretán) mäkký a tvrdý, PVC (polyvinylchlorid), OEM nátery.

Kód produktu 4-355-1000

Balenie 1 l

Pracovný postup

Príprava povrchu Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s Car Fit Odstraňovačom silikónu a obrúsené.

Údaje pre spracovanie Pred použitím dôkladne premiešajte. Produkt je pripravený na použitie.

 Aplikujte 1 nástrek s hrúbkou 5 – 7 µ.

 Tryska s priemerom 1,2 – 1,4 mm (podľa údajov od výrobcu).

Schnutie 15 – 30 min. pri 20 °C

Upozornenie Pred následným nanášaním náteru skontrolujte, či je produkt dôkladne suchý. Nepresahujte 
odporúčanú hrúbku náteru, pretože sa môže výrazne predĺžiť doba schnutia. Taktiež sa môže 
zmeniť priľnavosť.

Technický list

Jednokomponentný základ na plasty pre zlepšenie priľnavosti. Používa sa na základovanie 
plastových častí pred aplikáciou ďalších materiálov. Vhodný na väčšinu plastov používaných 
v automobilovom priemysle.

Charakteristika

• výborná priľnavosť,
• rýchle schnutie,
• obsahuje strieborný pigment na kontrolu aplikácie.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

 NEBEZPEČENSTVO

 Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat. 

 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zápal-
ných zdrojov. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestran-
stve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu dýchacieho aparátu. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými /národ-
nými/medzinárodnými nariadeniami. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Likvidácia odpadov Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

 Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných 
predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulá-
cie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


