KLEJE I USZCZELNIACZE

Prep G
Produkt
Prep G został opracowany jako czarny środek gruntujący do stosowania na szkle, nie posiadającym pokrycia
ceramicznego, w celu zabezpieczenia połączenia klejowego przed promieniowaniem UV. Produkt może być również
stosowany na PMMA (pleksiglas) i PC (poliwęglan). Prep G znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, przy
produkcji autobusów, statków i pojazdów szynowych.
Zastosowanie
· Gruntowanie okien nie posiadających pokrycia ceramicznego.
· Naprawa uszkodzonych powłok lakierniczych na elementach metalowych.
Sposób użycia
Powierzchnia do zagruntowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Należy ją najpierw wyczyścić, np. za
pomocą preparatu Cleaner 14 lub Cleaner I. W przypadku użycia jednego z tych preparatów należy przeprowadzić
test czy nie wchodzi on w reakcję z czyszczoną powierzchnią.
Opakowanie z Prep G powinno być zamknięte aż do momentu zastosowania. Prep G reaguje pod wpływem
temperatury i wilgoci z powietrza. Butelką należy wstrząsnąć przed użyciem. Nie należy używać ponownie butelki
otwartej wcześniej. Do nakładania Prep G używa się czystego pędzla, wałka lub aplikatora filcowego, nakładając go w
jednym kierunku.
Temperatury stosowania: +5°C do +30°C.
Nie należy stosować preparatu jeżeli tworzy się kondensacja pary wodnej (wysoka wilgotność powietrza i zimne
podłoże).
Czas schnięcia: min. 5 minut.
Klej należy nałożyć na Prep G w przeciągu 24 godz.

Prosimy zapoznać się ze zrzeczeniem i informacjami kontaktowymi na dolne ostatniej strony niniejszej karty technicznej.
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Prep G
Dane techniczne
Zawartość substancji stałych
Gęstość
Czas schnięcia
Punkt zapłonu
Kolor
Opakowanie

ok. 22%
ok. 0,99 g/ml.
(20°C / 50% wilg. wzgl.)
>5 min.
-1°C
jednolity czarny płyn
buteleczki 30 ml. i puszki 500 ml.

Zużycie
Około 10 m2 z litra.
Składowanie
Prep G można przechowywać 9 miesięcy w nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu przy temperaturach pomiędzy
+5°C do +30°C.
Inne informacje
Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.
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Wszystkie liczby, zalecenia i środki ostrożności zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w oparciu o szczegółowe badania oraz nasze aktualne doświadczenie i nie są wiążące. Mimo, że dokument ten został sporządzony z
najwyższą starannością nie przyjmujemy odpowiedzialności za pomyłki, nieścisłości i błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie możliwość poprawiania dokumentu, kiedy tylko uznamy to za konieczne.Ponieważ projekt, jakość i warunki
podczas aplikacji substancji pozostają poza naszą kontrolą , nie ponosimy żadnej odpowiedzialności na podstawie tego dokumentu za wykonywane prace. Niniejszym zalecamy przeprowadzenie własnych testów na małej ilości
substancji. Nasza sprzedaż i dostawy są przedmiotem naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw.

Strona 2 / 2

