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DESCRIÇÃO 
 
O Wash Wash Primer possui excelente aderência, especialmente na lixagem de 
metais brancos, como chapas de aço. Os pigmentos ativos anticorrosivos servem 
para obter a melhor proteção. Secagem rápida Também pode ser usado como 
primário para soldagem 
 
Para uma preparação ideal do local danificado em superfícies metálicas, deve 
limpar muito bem com um removedor. 

 
Campos de aplicação 
Ideal em pinturas Spot e peças. 

QUALIDADE E PROPRIEDADES 
1K Acid Primer, pode ser soldado 
Aplicável em reparações no local ou peças pintadas 
Aplicação fácil e simples 
Secagem rápida 
Excelente proteção contra corrosão 
Muito boa aderência, especialmente no lixagem de metais brancos 
 
DADOS FÍSICOS E QUÍMICOS 
 
Base aglutinante Nitro Combi 

Cor Cinzento 

Odor A dissolvente 

Rendimiento 1 m² 

Superficie Lixagem: chapa de aço branca, tinta 

endurecida, cartilha para peças de reposição, 

alumínio 

Resistência a temperaturas até 90 °C 

Caducidade/armazenagem 10 anos com armazenamento adequado (= 10 
° -25 ° C, umidade relativa do ar máxima de 
60%) 

Formato/conteúdo Aerossol, volume nominativo máximo 400 ml 

Valor COV 270,5g 

 

MEIO AMBIENTE E CLASIFICAÇÃO 
Meio ambiente 
O HE Washi Primer é 100% livre de metais pesados, prejudicial à saúde e desde 1977 livre de 
propulsores do CFC. As tampas e recipientes são feitos de materiais recicláveis. 
 
Reciclagem 
Apenas precisa reciclar a embalagem completamente vazia no contentor correspondente. 
Sprays com restos devem ser levados ao ponto de limpeza. Classificação: O Primer He Wash 
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está em conformidade com os regulamentos de classificação atuais de acordo com a provisão 
1999/45 / CE. 
Normativa de preparação:  
Todos os aerossóis correspondem aos regulamentos técnicos alemães TRGS 200 e TRG 300, 
bem como aos regulamentos de aerossóis 75/324 / EWG em sua versão atual 

APLICAÇÃO 

Como primario:  : 1 a 2 demãos aplicadas após 10 - 50 min. Ventilação (20 ° C). 

Como primario para soldadura: 1 demão pulverização ligeira sobre as piezas a soldar. 

Remova completamente a ferrugem do local danificado, limpe bem a superfície e lixe. O local deve 
deve estar totalnte livre de graxa, poera e seco.       estar totalmente livre de gordura, de pó e estar seco. 

Limpar a superficie com desengordurante.  

Agitar o embalagem uns 2 minutos. 

Faça um teste de pintura 

Só deve ser usado por um profissional 
Deve usar uma mascara adequada (recomendamos Typ A2/P3) 

 2 min                                                                approx. 15 cm 

 20°C=10-15 miN                                             

       
 Primer 1-2 

= 10-20 µ 
 

 to top-coat 

20°C=10-15 min 
 

 3 min 

 
 
 

As especificações e sugestões técnicas são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita 
do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico transcendem nosso controle, não 
somos responsáveis pelos resultados obtidos. 
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