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Tapadó alapozó (WASH–Primer)
GK-15

Egykomponensen alapuló, tapadó alapozó, gépjárművek javító, lakkozási munkálatainak az 
elvégzéséhez, továbbá horgany, könnyűfém, acél és –vasfelületekhez ajánljuk.

Különösen olyan felületekhez alkalmas, amelyeket először alapozni kell és azok kiegészítő, 
mázoló  bevonatfelépítése  csak  egy  későbbi  időpontban  történik  meg  (szállító  alapozó, 
átmeneti bevonat).

Gyorsan száradó, vékony rétegben hordjuk fel!

Szállítási csomagolás: vödör 12,0 kg
hobok, bádogtartály 30,0 kg

Színárnyalatok: fehér termékszám: GK-15.00.9016.0
szürke termékszám: GK-15.00.7000.0

Szállítási forma: felhasználásra kész
VOC- EU határérték: kat.: B/c, 780 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC- tartalma: 780 gr/liter 
Oldószer: VK-15
Feldolgozás: szórással
Feldolgozási adatok: 15–20 másodperc kifutási idővel/DIN 4 mm

légnyomásos szórópisztoly kb. 3–4 bar
szórófej átmérő kb. 1,5 mm

Száraz rétegvastagság: max: 20 μm
Anyagszükséglet: kb. 100 gr/m²
Alapfelület: Zsírmentes, tiszta, dekapírozott vagy homokszórt acél

alapfelület.
Felhordási javaslat: egyszer, keresztező mozdulatokkal 
Száradási idő: 10 perc után porszáraz, 20–30 perc után szállításra kész, 

teljesen átszáradt kb. 24 óra elteltével
Átfesthető: Csak teljes kiszáradás után, ami különösen a kétkompo-

nensű alapozókra és a kétkomponensű fedőlakkokra vo-
natkozik.

Kemencei száradással: Kb. 50 ˚C–on 5–10 percig, ezután szállításra alkalmas.
Raktározhatóság: Lényegesen hosszabb ideig, mint 5–6 hónapos hűvös 

helyen való tárolás, nem túlléphető.
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
Utalás: Ez a termék az alábbiak szerint megrendelhető.

nyári változat: GK-15.00.7000.0
téli     változat: GK-15.00.7000.1
A két változat egymástól a lobbanáspontban különbözik, 
illetve a téli változat az alacsonyabb lobbanáspont mellett 
gyorsabban is szárad.
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