DAKO VERF BV VERFFABRIEK

Tolstraat 16 7482 DB Haaksbergen Tel. (053) 5740131

METAAL PRIMER
Synthetische roestwerende metaal primer voor buiten en
binnen op basis van alkydhars.

TOEPASSING:

Bij uitstek geschikt als roestwerende hechtlaag voor buiten en binnen op staal.

KENMERKEN:

Metaal Primer is weerbestendig, heeft een opvallend goede vloeiing en geeft een goede
roestwerende hechtlaag voor Metaal Aflak.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid
Glansgraad
Kleur

tussen 0.95 en 1,3 kg./ltr. afhankelijk v.d. kleur.
mat.
wit en tevens vrijwel alle kleuren die de Aflakkleur zeer dicht benaderen.

Droogtijden bij 20°C en 65% RV:
Stofdroog
Overschilderbaar

na 2 uur.
na 16 uur.

Praktisch rendement
Applicatiemethode
Minimale verwerkingstemperatuur
Verdunning
Overschilderbaarheid
Buitenduurzaamheid
Vloeiing

1 liter op 10 m².
roller, kwast, airless-spuit, e.d.
ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
DAKOSOL-A maximaal 5%.
goed overschilderbaar met Metaal Aflak.
zeer goed buitenduurzaam.
goede vloeiing.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
Ondergrond ontdoen van ongerechtigheden.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Geroest staal stralen met fijn straalmiddel, of handontroesten (stralen verdient de
voorkeur).
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met DAKOSOL-A.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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METAAL PRIMER
Vervolg

SYSTEMEN:

Nieuw werk:
Geroest staal stralen met fijn straalmiddel, of handontroesten (stralen verdient de
voorkeur).
De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.
Gronden met 1 of meer lagen Metaal Primer.
Oude intacte laklagen:
De ondergrond afwassen met ammoniakwater en/of goed schuren.
Intacte menielagen of primers zonodig ontvetten en/of schuren.
Zonodig 1 laag Metaal Primer aanbrengen.
Gebarsten en afbladderende laklagen:
Oude lagen verwijderen met behulp van Dako Super Afbijtzalf en nawassen met water.
Verder behandelen als nieuw werk.

VERPAKKING:

Bussen van 4, 10 en 20 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden
houdbaar.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

