
HP  AEROSOL  PRIMER 1.880.2000

HP Aerosol Primer er en 2K kromatfri etsprimer som beskytter mot rust og
gir optimal vedheft på bart metall. Den kan brukes både før påføring av primer og på
ethvert område som er blitt bart ved sliping av primer. I sistnevnte tilfelle kan den
overlakkeres direkte med topplakk.

Ubehandlet og galvanisert metall, avfettet og slipt
Originallakk, slipt (P360-400 eller Scotch Brite Fine)
Softplus og Global Zinc polyestersparkel, slipt med P360-400.
Gammel sunn lakk, slipt (bortsett fra termoplastiske produkter)

Rengjør overflaten med vann (fortrinnsvis varmt) tilsatt rengjøringsmiddel. Slip gammel lakk
med P320-360 slipepapir. Avfett med Antisilikon avfetter 3500 eller Aquamax rengjører.

Rist sprayboksen godt for å blande innholdet.

Produktet er klart til bruk.

Viktig :

Hold en avstand på 15-20 cm fra panelet som skal primes
Antall lag 1-2
Veiledende tykkelse 10-20 my
Maks. tykkelse 30 my

1K AEROSOL PRIMER KROMATFRI  ( GRÅ )

 UNDERLAG

 KLARGJØRING

HP Aerosol Primer anbefales ikke til bruk på termoplastisk lakk eller lakk som er
følsom overfor løsemidler.

226

PÅFØRING



Lufttørking
Avlufting mellom lagene Ikke nødvendig
Påføring av topplakk eller primer uten sliping Etter 10-15 minutter
Egner seg for våt- eller tørrsliping ved 20 C. Etter 30 minutter
OVNSTØRKING / INFRARØD TØRKING Anbefales ikke

Mulig innen 10-15 minutter etter påføring, uten sliping

Sliping er normalt ikke nødvendig, kun for å fjerne evt. smuss:
TØRR P400-600
VÅT P800-1000

Alle primere og topplakker i MaxMeyers bilreparasjonsserie; Aquamax HS Filler, Topfiller,
MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull (bortsett fra
Plastomax). DURALIT CAR , PREMIUM UHS DURALIT, MAXICAR HS. 
Kun til reparasjon av små områder.

Emballasjestr. 400 ml spraybokser
Oppbevaring Oppbevares på et tørt og kjølig sted unna varmekilder
Teoretisk dekkevne 11 m2/l sprøyteklart produkt, 25 my tykkelse

TØRKING

OMLAKKERING
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SLIPING

OVERLAKKERING

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


