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1/3 l  DA PS1600A-1 
 Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver 
 

BESKRIVELSE 
 
Vinyl baseret zinkkromatfri, 1-komponent, primer surfacer, beregnet til påføring ved små gennemslibninger.  
Kulør: mellemgrå. 
Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. 
 

 

PRODUKTER 
 
PS1600A 1 K Plet grunder - mellem grå 
  

 

EGENSKABER 
 
- Kan bruges til at isolere små gennemslibninger før påføring af vandbaserede basefarver. 
- Særdeles modstandsdygtig mod korrosion. 
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.
  

 

UNDERLAG 
 
- Afsleben bart metal: stål, aluminium og galvaniseret stål. 
- Afslebne originale lakker*. 
- Afslebne hærdede reparationslakker. 
* Kan ikke anbefales til reparation af termoplastiske akryllakker. 
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TEKNISK INFORMATION 
 

 
 

Blandingsforhold Klar til brug. 

 VOC 710 g/liter 

 
 

Pot life ved 20°C Ikke relevant. 

 
 

Antal lag 1-2 

  
 
 

Skal omrystes før brug. 

 
 

Afluftningstid 15 min. før overlakering og max. 8 timer. 

 Tørfilmtykkelse 3-6 µ 

 
 

Slibetør ved 20°C Kan slibes efter 10-15 minutter 

Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre 
produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti 
eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for 
arbejdsresultatet. 
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OVERFLADEBEHANDLING 
 
1. Slib overfladen. 
2. Affedt med den rigtige forberedende afrenser. Tør af med en ren klud. 
  

 

BEMÆRK 
 
- Spraydåse: beskyt mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. 
- Overhold slibe- og max. overlakeringstid. 
- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C), før det anvendes. 
  

 

PRODUKTDATA 
 
EU direktiv 2004/42/EC: 
 

 

2004/42/IIB(e)(840)710: EU´s grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: 
IIB(e)) i sprøjteklar form, er maksimum 840 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for 
dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 710 g/liter. 

  
 

SIKKERHED 
 
Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 1272/2008). Læs det arbejdshygiejniske 
datablad for produktet, før det anvendes. Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr 
under arbejdets udførelse. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen. 

 
Alle andre produkter, der er nævnt i forbindelse med lakopbygningen, er fra Cromax®.Systemegenskaberne 
gælder ikke, når det relaterede produkt anvendes i kombination med andre materialer eller tilsætningsstoffer, 
der ikke hører under Cromax®, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 
 
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. 

 
 


