
Etch Primer
Etch Primer on koheseks kasutamiseks mõeldud kroomivaba söövitav krunt. Sellega krunditakse puhtast 
metallist pindu, mis parandab värvi nakkeomadusi ja ennetab terase roostetamist.

T/N Toode S/C Pakend

83270 Etch Primer EP 450 ml aerosool

Omadused ja eelised

• Ühekomponentne – pole vaja eraldi kokku segada
• Suurepärane nake paljudel metallpindadel – mitmekülgselt rakendatav
• Sobib enamike värvisüsteemidega – kasutage julgelt

Kasutamine

KENT Etch Primer sisaldab suures koguses tsinkfosfaati ja annab tõhusa kaitse korrosiooni vastu. Sellega 
krunditakse puhtast metallist pindu, mis parandab värvi nakkeomadusi ja ennetab terase roostetamist. 
KENT Etch Primeri saab kanda puhtale terasele, alumiiniumile, galvaniseeritud ja tsingiga kaetud terastele, 
täiesti kuivanud värvile, polüester katte täiteainetele.

Juhised

1. Puhastage pind määrdest sobiva puhastajaga, näiteks KENT Acrysoliga. 
2. Hõõruge märga või kuiva pinda P280 - P320 liivapaberitega. 
3. Puhastage uuesti, kuivatage ja eemaldage määre.
4. Enne kasutamist raputage purki korralikult vähemalt 2 minutit.
5. Kandke pinnale 1-2 kerget ja ühtlast kihti.
6. Oodake kihtide panemise vahel 3-5 minutit.
7. Pealiskatte kihi panekuks oodake 10-20 minutit.

NB! Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, niiskusest ja temperatuurist. Parima tulemuse saavutamiseks 
värvige ühe tunni jooksul.



Tehniline teave

Alus: Modifitseeritud epoksiid

Sisaldus: Aerosool

Värv: Heleroheline

Parim enne: 24 kuud 

Tollilõivu kood: 3208 9091

VOC: 675 g/l

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 
735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Liimi eluiga: Pole

Seguvahekord: Pole

Vedeldi/lahusti: Pole

Kasutamise kaugus: ~25 cm 

Kuivamisaeg 10 - 20 min (20oC/50%RH ja sõltub kihist)

Kuiva kihi paksus: 15 - 20 micronit

Pealekandmine: ~3.5m2 aerosooli kohta

Kihtide arv: 1 - 2 kerget kihti

Kihtide paneku kuiveaeg: 3 - 5 min

Viimane kuivamisaeg: 10 - 20 min (sõltub temperatuurist ja kihist)

Märg märjal pinnal: Ei

Soola pihustamise katse: >400 tundi (ASTM B117-11)

Kasutamistemp: +10oC kuni +30oC

Temperatuuritaluvus: Kuni +80oC

Erikaal: ~1.0 g/ml

Lahusti sisu: 15.78%
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