336-0006
Standoflex
Primário para Plásticos
Plastic Primer

Primário para Esquema de Pintura para
· 1K
Plásticos de 3 fases

· Fácil de aplicar
a todos os componentes exteriores em
· Adere
plástico dos veículos
· Pronto a aplicar

Descrição Técnica:

· 1 demão de Standoflex Primário para Plástico
· Evaporação de solventes 10 min / 18-22°C
molhado sobre molhado com
· Repintar
Standoflex Enchedor para Plásticos ou
Standox 2K Enchedor plastificado
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Standoflex Primário para Plásticos
Substrato:

Aplicação:

· Componentes exteriores de
viaturas, em plástico

Pronto a aplicar
Agitar bem antes de usar

Pré-tratamento / Limpeza:
Para informação sobre a
preparação de substratos
ver Standox Esquema de
Pintura S1

Conforme 1.3 – 1.4 mm
2.0 - 2.5 bar pressão de aplicação
1 = 1 - 2 micron
HVLP 1.4 - 1.5 mm
0.7 bar pressão de atomização
1 = 1 - 2 micron
Secagem ao ar 10 min / 18-22°C

Utilizar máscaras com
alimentação de ar.
Consultar a respectiva
Ficha de Segurança.
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Standoflex Primário para Plásticos
Ponto de inflamação:

Limpeza do equipamento:

· 23°C / 73.4°F

Limpar após utilização com Standox Diluente de
Limpeza.

Massa Específica:
Observações Importantes:

· 0.88 g/cm3

· Aplicar uma demão fina de Standoflex Primário
para Plásticos.

Teor de Sólidos
(sem adição de diluente)
4.8 % Peso
3.8 % Volume

·
·

· Ver Standox Esquemas de Pintura para Plásticos
(S7.0 - 7.9)

Rendimento Teórico:

· 17 m2/l para 2 micron de
espessura de filme seco

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada
por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com
propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a
informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação
incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos
contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de
toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer
responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade
para todas as alterações e emendas futuras.
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