
Anvendelsesteknisk information

Artikelnr.: 6.7402.0500 7402
Multi Primer + spray
Egenskaber

4CR 7402 Multi Primer + Spray er udviklet specielt til små reparationer og 
gennemslibningssteder, inkl. spot repair. Multi Primer + har et jævnt forløb og en meget 
ringe overspray, så der ikke er behov for yderligere mellemslibning i sprøjtetågeområdet. 
Multi Primer + kan overlakeres direkte våd-i-våd og hæfter på jern, stål, zink, aluminium 
og de fleste kunststoffer, (PU, ABS, PC og PS; det anbefales at lave en 
prøveopsprøjtning), som bruges i automobilbranchen.

- Universel anvendelse takket være de to forskellige FAN sprøjtedyser
- Fantastisk på grund af den justerbare afbryder til to forskellige luftbredder
- Høj korrosionsbeskyttelse
- Fremragende slibbarhed
- Høj fyldkraft
- Kan overlakeres med alle gængse opløsningsmiddelholdige, vandfortyndbare, 

1K- og 2-K systemer

V.O.C. tal

EU-grænseværdien for produktet (Kat. B/e): 840 g/l (2007) Indhold: 
Dette produkt indeholder max. 750 g/l VOC

Henvisning

Efter brug vendes spraydåsen på hovedet og og dysen tømmes for at 
forhindre, at dyseventilen stopper til. 

Anvendelse

www.4CR.com

Forarbejdning:
Fra +10°C og op til 80 % relativ luftfugtighed. 

Må ikke overlakeres med polyester sprøjtespartel. 

Undergrunde:
Jern, stål, zink, aluminium, de fleste kunststoffer inden for automobilområdet (PU, ABS, PC og PS). 
Må ikke forarbejdes på termoplastiske undergrunde.

Forbehandling / rengøring:
Forudgående rensning med 4CR silikonefjerner. 

Spraydåsen omrystes kraftigt, indtil blandekuglerne bevæger sig frit. Lav sprøjteopsprøjtning. 

Sprøjteafstand ca. 20 - 30 cm.
1 - 3 sprøjtegange.

Tørfilmlagtykkelse 15 - 60 µm.

3 - 5 min. afluftningstid mellem de enkelte sprøjtegange. 

Efterfølgende forarbejdning:
Tørslibning: P 400 - P600

Oplysningerne i dette datablade svarer til den viden, vi har i dag og er baseret på mangeårig erfaring med fremstilling af produktet. 

http://www.4cr.com
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Art.-No.: 6.7402.0500

7402
Tekniske data

Farve
Støvtør
Håndterbar
Kan overlakeres 
Kan slibes
Indhold

6.7402.0500 = Mørkegrå 
efter ca. 5 min. 
efter ca. 10 min. 
efter ca. 30 min. 
efter ca. 30 min. 
500 ml

Lageropbevaring

Opbevares køligt og tørt i uåbnet originalemballage, holdbarhed 2 år.
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Oplysningerne i dette datablade svarer til den viden, vi har i dag og er baseret på mangeårig erfaring med fremstilling af 
produktet. www.4CR.com
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