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Műgyanta-primer
GK-00

Rozsdavédelmi alapozó acél és -vasfelületekre, amelyek normálisan szokásos igény-
bevételnek vannak kitéve. Külső és belső használatra. Gyorsan szárad. Jó tapadási 
tulajdonságokkal rendelkezik. Kedvező árfekvésű primer (alapozó), számos felhasz-
nálási  területre,  mint  pld.  bádogburkolatok,  tartószerkezetek,  gépek,  valamint  min-
denféle acél és -vasszerkezetek bevonatolására.

Szállítási csomagolás: vödör 5,0 liter
vödör          14,0  kg
hobok, bádogtartály          37,0  kg

Megrendelés száma: GK-00.01.0013.0 pld. színárnyalat; vörösesbarna

Szállítási forma: felhasználásra kész
Felhasználás: 200–300 gr/m²
Rétegvastagság: legalább 30–40 μm/rétegenként, egyenletesen fel-

hordandó
Javasolt felhordás acél-
felületre: 1 x GK-00 Alapozó és 1 x LK-12 Fedőlakk

kültéri használatra:      2 x LK-12 Fedőlakk

Porszáraz: kb. 30 perc múlva
Száradási idő: egy éjszaka elteltével teljesen átszáradt
Feldolgozás: Ecsettel, szórással, hengerrel, de airless és esta 

eljárásokhoz is alkalmas.
Oldószer: VK-30
Hígító adagolása: A szórási paraméterek úgy választandók meg, hogy 

hígítás ne legyen szükséges.
Raktározhatóság: legalább 12 hónap
Alapfelület: Szennyeződésektől, rozsdától, olajtól, zsírtól, fella-

zult festékrétegektől és nedvességtől mentes kell 
lennie.

Fajsúly: kb. 1,20 kg/liter
VOC-EU határérték: kat.: A/i: 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Fényességi fok: matt
Színárnyalatok: vörösesbarna 0013, sötétszürke 0014, RAL 6011
Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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