FICHA TÉCNICA

SABA Primer H17
Primário para substratos porosos

Descrição
SABA Primer H17 é um primário de base epóxi de 2 componentes para substratos porosos.
Campo de aplicação
SABA Primer H17 é adequado para o pré-tratamento de substratos porosos antes da utilização dos selante / revestimentos de
polissulfureto SABA.
Vantagens
• Muito boa resistência à humidade, solventes, ácidos e álcalis
• Cumpre com a norma EN 14188-4
Modo de utilização
Para obter mais informações sobre o método de uso, consulte as folhas de informações relevantes do SABA em www.saba.nl
O fechamento da embalagem o mais rapidamente possível após o uso tem um efeito positivo sobre as propriedades de aplicação
e a vida útil do produto.
Dados técnicos
Part A

Part B

Base

Epóxido

Amina

Viscosidade a 23 ºC (EN 12092)

Liquido

Liquido

Densidade

approx. 1,010 kg/m3

approx. 900 kg/m3

Conteúdo sólido

approx. 45%

approx. 30%

Ponto de inflamação

approx.+ 12°C

Solventes

Mistura de aromáticos e éster

Tempo de secagem (mínimo)

30 minutes

Tempo aberto (máximo)

6 horas

Tempo de aplicação

approx. 2-3 hours

Cobertura

approx. 150 g/m2

Temperatura de aplicação

minimum + 5°C to maximum + 30°C

Temperatura de armazenamento

minimum + 5°C to maximum + 30°C

Resistência à temperatura

minimum - 40°C to maximum + 120°C

Informação da encomenda
Embalagem

Conjunto (componente A + B)

Conteúdo

500 ml (contém 6 itens)

Cor

luz amarela

Artigo nº

100324 AFL

Validade

18 meses (em embalagens fechadas)

900 ml (contém 6 itens)

4 litros (contém 1 item)

100324 AFH

100324 ABB

Outras embalagens e cores a pedido. A vida útil pode variar para embalagens grandes.
Recomendações de segurança
Para obter mais informações sobre segurança, consulte a folha de dados de segurança SABA relevante.

As nossas recomendações e instruções de utilização baseiam-se no estado actual do saber-fazer e da técnica. Clientes e usuários devem avaliar os nossos produtos por si
mesmos, no que diz respeito à utilização e requisitos de sua própria escolha. Não nos responsabilizaremos caso os nossos produtos não estejam a ser utilizados, sujeitos
às nossas recomendações e / ou instruções de utilização. Além disso, os Termos e Condições Gerais da SABA Dinxperlo BV aplicar-se-ão às nossas recomendações,
instruções de utilização e entrega dos nossos produtos.
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