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1204 1/3Version 05

Tørres, slibes let og overlakeres

Efter 10-15 min / 18-22°C afluftning overlakeres med 

Standox Fylder

Velegnet som grundfylder til små områder

Standox SprayMax

1K-Füllprimer

1K Primer Filler

2 - 3 sprøjtegange

1 sprøjtegang

Korrosionsbeskyttende

1K syreprimer

Teknisk

beskrivelse:

SX-DK

Kan anvendes som grunder

Chromatfri

Svejsecertifikat
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Efter 45 min / 18-22°C slibes let

30-60 min / 18-22°C

alt efter lagtykkelse

Bemærk forbehandling af 

undergrunden! se Standox 

lakeringssystem S1

Forbehandling /

Rengøring:

Standox SprayMax 1K-Füllprimer

1 = 15 my

Små gennemslibninger på gammelt 

afhærdet lak og nye grundet dele

Undergrund: Anvendelse:

Spot repair

Grunding:

10-15 min / 18-22°C

Standox 2K Filler

SX-DK

efter 90 min / 18-22°C

vandslibning P800 - P1000

Version 05

eller

Grundingsfylder:

Standocryl VOC Topcoat eller

Standohyd / Standoblue Basecoat med

Standocryl VOC Clears

2/3

2 - 3 = 30 - 50 my

Brug friskluftmaske.

Henviser til relevante 

sikkerhedsdatablade.
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Standox GmbH Postfach

SX-DK

VOC-(2004/42/EC):
2004/42/IIB(e)(840)690

EU grænse værdi for dette produkt 

(produkt kategori: IIB.e) klar til brug er 

max. 840 g/l af VOC. VOC indholdet i 

dette produkt, klar til brug er max. 690 

g/l.
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GermanyD-42271 Wuppertal

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne 

er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og 

egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle 

rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af 

oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og 

tilføjelser.

Version 05

16,0 - 17,0 Vægt %

0.81 - 0.82 g/cm³

Andel af faststof
(uden fortynder tilsat):

Overlakeres ikke med PE eller EP produkter.

Vægtfylde:

-1°C / 30,2°F

Standox SprayMax 1K-Füllprimer

Vi anbefaler 3-lags-opbygning på forzinket metal og 

aluminium.

På 3-lags-opbygning skal Standox 1K Primer Filler 

overlakeres til dækning med Standox Filler også efter 

slibning.

Flammepunkt: Vigtige oplysninger:

Standox 1K Primer Filler har på metal en god 

vejrbestandighed på 3 måneder, men tørfilmtykkelsen 

skal være mindst 50 my.

Må ikke slibes tørt.

IR tørring muligt

5 min 50% ydelse

I lande udenfor VOC lovgivningen kan Standox Basecoat 

/ Standocryl 2K Topcoat bruges.

6,4 - 7,0 Volume %

Anvendes Spray Max 1K Primer Filler som en 

gennemslibningsgrundfylder, er det kun til meget små 

områder, fx ikke større end Spray Max låget.


