TEKNISK DATABLAD

SIKALASTIC METAL PRIMER
PRODUKTBESKRIVELSE:
Sikalastic Metal Primer er en to-komponent,
korrosjonshindrende primer for de fleste typer
metaller. Består av en lys grå base(Part A) og brun
aktivator (Part B).
BRUKSOMRÅDER:
Dette er et produkt for grunning og sikring av de
fleste typer metaller, før påføring av
overflatebeskyttelse som Decothane, Steridex, Nivas
Protect, Decadex, Power Coat osv.
FORDELER:
• Berøringstørr etter ca. 3 timer ( 200C)
• Kan brukes helt ned til 50C
• Overmalbar etter ca. 6 timer, avhengig av
temperatur og fuktighet
• Særdeles god rustbeskyttelse i tøft klima
• Kan ofte brukes på tidligere malte flater
(Heftprøver må gjøres.)
• Kan overmales med de fleste malingstyper
TEKNISKE DATA:
Kjemisk Base: Løsemiddelbasert epoksyharpiks og
Amidherder.
Egenvekt: 1,2 - 1,4 kg/L ( Ferdigblandet).
Forbruk: ca. 0,15L/m2 - Minimum 130 my tørrfilm
Tørketid: 3 - 6 timer (200C).
Gjennomherdet: 7 døgn
Åpentid: 1 time (200C).> ved lavere temp, < ved
høyere temp.
Anbefalt påføringstemperatur: 10 - 300C.
Påføringstemperatur: Min. 50C - Maks. 400C.
Underlaget må være min. 50C over duggpunkt, og
min. 50C under påføring og herding.
Må overmales innen 7 døgn.
PÅFØRINGSDATA:
Primeren er utviklet for anvendelse på konvensjonelt
behandlede, nye stålflater, men også for mindre
krevende oppgaver.

2.) Ikke-jernholdige metaller behandles på følgende
måte:
Fjern evt. oksiderte områder, støv og andre
urenheter, og puss ned til blankt metall. På myke
metaller, som f.eks. bly, kan stålbørste benyttes.
Overflaten må være ren, og fri for olje og fett etc.
NOTE: Sterkt oksidert metall som ikke kan behandles
etter 1) og 2), må stålbørstes så godt som mulig og
deretter primes med 2 hele strøk. Lettere oksiderte
flater, uten dypere korrosjon, kan primes
med 1 strøk etter stålbørsting. Blåste områder med
svært uregelmessig overflate, vil også kreve 2 strøk
primer.
3.)Stål må grunnes innen 4 timer etter sandblåsing.
4.) Primeren røres godt opp før bruk, og påføres på
tørre flater med pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting
gir det beste resultatet, mens rulling bare bør brukes
på slette flater.
NB!! Må ikke påføres utendørs i fuktig vær, og heller
ikke på fuktig flate.
SIKKERHETSDATA:
Løsemiddelholdig. Part A og Part B er klassifisert
brannfarlig, irriterende for øyne og hud, miljøskadelig.
Begge kan gi allergi ved hudkontakt. Part B er i tillegg
etsende og kan gi kronisk helseskade.
Unngå direkte kontakt mot huden, bruk hansker og
sørg for god ventilasjon i lukkede områder.
LES GJENNOM SIKKERHETS DATABLADET FØR
BRUK.

1.) Ideell forbehandling av stål er sandblåsing til
Sa21/2, eller til den spesifiserte renhetsgrad.
Der blåsing av underlaget ikke er mulig, kan rensing
med nålepistol være akseptabelt.
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