
Nowo Metal Special Primer SB er et profesjonelt produkt til bruk på metalloverflater hvor vedheft er vanskelig.

Farge:     Lysegrå eller etter kundens ønske
Tørrstoff Volum:    13–21 % 
Tørrstoff Vekt:    24–32 %
Anbefalt Lagtykkelse:   15–20 μm tørrfilm
Våtfilm:     100 μm
Overhaul:   1 lag 150-200μ (Våt) - hvis erodert 2 lag
Teoretisk Rekkeevne:   11,3 m² pr. liter v/15 μm
Fortynner:    Ikke anbefalt
Rengjøring:   Nowo Fortynner F-137
Glans (60°):    Matt
Oppbevaring:    I tett, lukket spann ved temperatur på mellom + 5 °C og 25 °C                     
Voc (Maks):    400 g/l
Pot-life:    > 6 timer
Tetthet:     0,98–1,06
Tørketid + 20 °C/ 40–60 % RH v/240 μm (våt)
Støvtørr (Iso 1517:1973):   10 min
Overflatetørr (Iso 1517:1973):  30  min.
Overlakkerbar:    Ingen begrensning
Sikkerhetsdata:    Se sikkerhetsdatablad

TEKNISKE DATA

BRUK

EGENSKAPER

BRUKSANVISNING

BEMERKNINGER

Brukes som grunnmaling på metalloverflater, hvor vedheft er vanskelig på grunn av rust, skader eller spesielle overflater. Anbefales som grunnmaling 
under Nowo Metal 2-K. PU Combi SB til oppbygging av korrosjonsklasser. Før påføring må overflaten være smittefri, tørr og fullstendig renset for skitt, 
mose og alger. Ev. løstsittende rust og malingrester bør fjernes. Rustspots trenger behandling med Nowo Metal Special Primer SB. Bruk Nowo Metal 
Cleaner før bruk.

Nowo Metal Special Primer SB binder seg til vanskelige metalloverflater og virker også som ruststopper.

Før påføring må overflaten være smittefri, tørr og fullstendig renset for skitt, mose og alger. Ev. løstsittende rust og malingrester bør fjernes. Husk å røre 
produktet grundig før bruk. 

Legg alltid et prøvestrøk på et lite testområde for å sikre forenligheten mellom produktet og overflaten som skal behandles.

Unngå lagtykkelser på over 25 μ tørr, da problemer med mellomvedheft kan oppstå. 
De tekniske opplysningene er basert på laboratorietester og anbefalt valg av produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold er utenfor vår 
kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten av produktet. Det anbefales derfor at produktet testes under egne forhold i henhold til relevante krav. 
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Dette tekniske databladet (TDS) er utarbeidet ut fra vår mangeårige erfaring og nyeste kunnskap på området. Hensikten er å hjelpe håndverkere å velge de riktige materialene 
og bruke dem etter forskriftene. Opplysningene i databladet utgjør ingen garanti og fritar ikke brukerne fra ansvaret for å kontrollere materialet og hvorvidt det egner seg til 
den tiltenkte bruken. Alle nye versjoner erstatter tidligere TDS-versjoner. Sist oppdatert 06.09.2018.


