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Termékleírás
A SABA Primer 9406 egy 1-komponensű alapozó üvegszál erősítésű poliészter (GRP) kompozit
anyagok előkezeléséhez.

Felhasználási terület
Közlekedés, tengerészet, építőipar és ipar. A SABA Primer 9406 alkalmas a (telítetlen) GRP
előkezelésére, különösen olyan szerkezetek megmunkálásánál, amelyeknél fontos a
nedvességállóság.

Előnyei
 kiváló kötést biztosít a Sabatack® termékekkel kombinálva
 használható gélbevonatú és üvegszálas felületeken
 nem tartalmaz izocianátokat

Használata
A felületeknek, tisztának, száraznak és teljesen zsír-, olaj- és pormentesnek kell lenniük.
Vigyen fel egyetlen fedőréteget a SABA Primer 9406-ból és a használat után rögtön zárja vissza a
csomagolást. Az alapozó nedvesség-reaktív rendszer, amelynek eredményeként a primer réteg az
első néhány órában kissé ragadós marad.

Műszaki jellemzők

Bázis epoxy polimer

Viszkozitás 23 °C-on (EN 12092) kb. 5 mPa.s

Sűrűség (EN ISO 2811-2) kb. 1.020 kg/m3

Szilárdanyag tartalom kb. 50%

Oldószer észterek és aromás vegyületek keveréke

Felhasználási hőmérséklet min. +5 °C / max. +35 °C

Tárolási hőmérséklet min. +5 °C / max. +30 °C

Száradási idő (minimum) kb. 30 perc

Nyitott idő (maximum) kb. 8 óra

Kiadósság kb. 30 g/m2

Tárolási hőmérséklet min. +5 °C / max. +25 °C
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Rendelési információ

Kiszerelés kanna visszazárható fedéllel

Tartalom 250 ml (12 egységet tartalmaz)

Szín átlátszó

Termékkód 101163 AAQ

Polcidő 6 hónap (bontatlan csomagolásban)

Biztonsági előírások
További biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.


