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Teknik Özellikler

Görünüm:
Renk: 
Kimyasal baz:
Kürlenme mekanizması: 
Yoğunluk (23°C, %50 R.H): 
Buharlaşma süresi (23°C, %50 R.H): 
Uygulama:
Çalışma sıcaklık aralığı:
Sarfiyat bilgisi:

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

DGX Primer, özellikle serigrafi baskılı araç camlarının tek 
adımda yapıştırılmasını iyileştirmek için geliştirilmiş siyah renkli 
bir primerdir. PU 50 (Poliüretan Oto Cam Yapıştırma) ürününün 
mükemmel yapışmasını sağlar. Endüstriyel montajlarda 
kullanılan boyalı yüzeyler, FRP, plastik, cam, alüminyum ve bazı 
metallerin diğer malzemeler üzerine daha iyi yapışmasına 
katkıda bulunur.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulamadan önce, 
karıştırıcı metal bilyelerin sesini duyana kadar şişeyi iyice çalkalayınız (en az 1 dakika boyunca). Ürün çok çabuk 
buharlaştığı için kullanımdan hemen sonra ürünün kapağını kapatın. Uygulamaya ara verildiği durumlarda, 
devam etmeden önce primerin yüzey kurumasını kontrol ediniz. Ürünün kuru film oluşturma süresi yaklaşık 5 
dakikadır. 24 saatten daha uzun süren uygulamalarda primerin yeniden etkinleştirilmesi gereklidir. Cilde 
temasından kaçınınız; lateks,kauçuk veya polietilen eldiven kullanınız.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

DGX Primer, orijinal ambalajında, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde 10°C - 25°C'de 12 ay saklanabilir. Ürün 
yanıcıdır, ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Art. No. :
W130 138-30
W130 138-250 

Ambalaj:
30 mL
250 mL

Sıvı 
Siyah
Poliizosiyanat
Nemle
~0,95 g/cm³  
3 dakika  (yüzeye dokunulabilir) 
Keçe aplikatörle
10°C ile +35°C arası
~150 g/m2

ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup 
olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak 
tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan 
uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan 
veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. 
Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. 
Güvenlik Bilgi Fomuna bakınız. 




