
 
 

 
 גוונים ייבוא ושיווק צבעים בע"מ

 44862א.ת מצפה ספיר צור יגאל  13191ת.ד 
 09-7498866פקס:  09-7498877טל: 

www.gvanim.com I  info@gvanim.com 

 1עמוד 
 ט.ל.ח

 PT 6274 

 K2ווש פריימר 
 ווש פריימר בעל התחברות כימית לכל סוגי המתכות תיאור המוצר:

 מתכות מגולוונת, לסוגיהן, אלומיניום קשה/רך , אבץ, נירוסטה , ברזל שחור ופלדה. שימוש:

 חומרים תרמו פלסטיים ולא ניתן להשתמש  מעל  ומתחת בפוליאסטר.לא ניתן ליישום על 

 מט ברק:

 DIN מ"מ 4ב שניות DIN 53 211)):  16-18צמיגות 

 .יבש מיקרון 15-20ב ליטר  /מ"ר  8-10 כיסוי תיאורטי:

 ל'יטר 5  אריזה :

 RAL 7045 גוון:

 שעות 8 :התערובתאורך חיי 

 חודשים, לאחר הפתיחה אין לאחסן בקופסאות ברזל. 16  חיי מדף:

 PT9021  ניקוי הציוד:

 

  מאפיינים:

 התחברות כימית לברזל שחור, פלדה. -

 התחברות טובה מאוד לסוגי גלוון  חם, וקר. -

 התחברות טובה מאוד לאלומיניום רך וקשה. -

 ניתן לכיסויי בצבעים חד רכיבים ודו רכיבים. -

 לחים.עמידות גבוהה באזורים  -

 עמיד לקורוזיה. -

 

  הכנת השטח:

 PT9090 בעזרת מסיר שומניםוניקוי  SA-2.5לדרגה  ניקוי אברזיבי -פלדה ,ברזל שחור

 Ammonia Alkalineניקוי בעזרת - מגולוון

 . PT9090 בעזרת מסיר שומניםעד להורדת הברק וניקוי  ליטוש– אלומיניום

 

 

  יחס ערבוב:

 PT 6274  מקשהPT 4090 

 1 2 נפח /ומשקללפי 

 

 80%אפשר לעלות את כמות המקשה  עד  
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  שיטת עבודה:

 כמות שכבות דיזה )מ"מ( לחץ אוויר )בר( שיטת עבודה

Air/Flow cup 3-4 1.3-1.5 1-1.5 מ"מ 

 

 :C020-זמני יבוש :  ב

 שעות 6 –דק'  30ייבוש בין שכבות :      

 דק'  4-6      ייבוש לאבק:

 דק' 20-25      ייבוש למגע:

 

   שעות ניתן לצבוע ללא ליטוש 6עד 

 

 המלצות יישום :

 מיקרון יבש PT 6274 20-30יסוד  א. .1

 מיקרון יבש 60-70ב. עליון 

 

 הוראות בטיחות : 

 יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל.  

 בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. 

בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, 

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05טמפרטורה שבין ב

 


