
1K PLASTIPRIMER 1.823.1500

1K Plastiprimer er en 1K universal fyller for plast.
Dette klare produktet kan brukes som vedheftsprimer for lakkering av alle plastdeler
på biler som ikke ble behandlet ved produksjon.

Plast som brukes i bilindustrien

Viktig :

Rengjør overflaten med vann (fortrinnsvis varmt) tilsatt rengjøringsmiddel.
Vask med Antisilikon avfetter 3500.
Produktet er klart til bruk.
Rør godt om før bruk.

Utstyr Konvensj lonel HVLP
Dyse (fallkopp) mm 1,3-1,4 1,3-1,4
Trykk (bar) 2-3 0,3-0,7
Antall lag 2 (lette)
Veiledende tykkelse 3-5 my
Maks. tykkelse 10 my

PRIMER FOR PLAST

UNDERLAG

 KLARGJØRING 

228

 Bruk av 1K Plastiprimer er ikke påkrevd på glassfiber og gel coat. Ved 
serielakkering av plastdeler på verksteder og i industrien generelt, ta kontakt med 
MaxMeyers kundeservice for informasjon om påføring på hver enkelt plasttype.

PÅFØRING



LUFTTØRKING
Avlufting mellom lagene 5-10 minutter
Påføring av primer/lakk etter min. 30 minutter - maks. 4 timer

Mulig innen 4 timer etter påføring, uten sliping

Ikke nødvendig. Ved behov, bruk Scotch Brite Fine og omlakker med
1K Plastiprimer.

Alle 2K akryl- og polyuretanprimere i MaxMeyer-serien.
DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, MAXICAR HS 

Emballasjestr. 1 l
Oppbevaring Oppbevares på et tørt og kjølig sted unna varmekilder
Teoretisk dekkevne 8,2 m2/l sprøyteklart produkt, 5 my tykkelse

AVLUFTING OG TØRKETIDER

OMLAKKERING

228

SLIPING

TOPPLAKKER

TEKNISKE DATA

 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for 
profesjonell lakkering av kjøretøyer og må ikke 
brukes til andre formål enn det som er angitt. 
Opplysningene i dette databladet er basert på 
våværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, 
og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige 
forholdsregler for å sikre at produktet egner seg 
til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, 
finner du disse i sikkerhetsdatabladet, som også 
er tilgjengelig på:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

For mer informasjon, kontakt:
PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark
Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88
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