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LS100 (29100) 
 1K FAST PRIMER 

    

  

       1000 ml + 
700-1000 ml 

18-20” DIN 4 
ved 20° C 

Ø 1,4 mm 
4 Atm 
Sprøjtegange: 1-2 

Lufttørring ved 20° C 
Klæbefri, håndtering:  
30 min. 
Gennemhærdet: 2 t 

  

BESKRIVELSE 

1K Epoxy-vinyl Wash Primer. 

ANVENDELSE 

Indenfor metalforarbejdende industri og storvogne som en rustbekyttende grunder eller hæfteformidler. 

EGENSKABER 

� Enkel forarbejdning 
� Meget hurtig tørring 
� God vedhæftning på følgende undergrunde: 

• Stål 
• Rustfrit stål 
• Galvaniserede stålplader 
• Aluminium og dets legeringer 

� God korrosionsbeskyttelse 
� God svejseevne  
� Direkte overlakerbar med primere og toplakker 

UNDERGRUNDSFORBEHANDLING 

Sort stålplade: mikro-slibning, slibning. 
Stål: affedt omhyggeligt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG og slib eller sandblæs. 
Aluminium og dets legeringer: affedt omhyggeligt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG, slib eller eller poler. 
Electro-galvaniseret stål: affedt omhyggeligt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG. 
Varmgalvaniseret stål: affedt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG derefter slib eller poler. 
Gamle lakeringer: påfør hverken på lakker, der opløses af opløsningsmidler eller på coil coated undergrunde. 

PÅFØRING 

Sprøjtepåføring. 
Blandeforhold:                                                               efter vægt og volumen 
 
LS100 1K FAST PRIMER (binder 29100)  1000 enh. 
00516 LECHSYS EPODUR FORTYNDER eller                                       700-1000 enh.
 
   
  
Sprøjteviskositet ved 20° C: 18-20” DIN4 
Ø sprøjtedyse: 1,4 mm 
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Informationerne i dette datablad er afgivet i god tro ud fra den viden vi har i dag. Det påhviler brugeren selv at teste produktets egnethed til den 
påtænkte anvendelse.  
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Sprøjtetryk: 4 Atm 
Sprøjtegange: 1-2 
Anbefalet lagtykkelse: 15-20 µ 
Teoretisk rækkeevne: 1 kg eller 1 l blanding = 7m² ved 20 µ 
 
DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC brugsklar blanding 780 g/l 
Dette produkt indeholder i brugsklar blanding maks.  718 g/l VOC 

TØRRING 

Lufttørring ved 20°C: 
Støvtør: 15 min. 
Klæbefri, håndterbar: 30 min. 
Gennemhærdet: 2 t 

ANBEFALET OVRLAKERING 

V¬d-i-v¬d 
Afdunst 20-60’ ved 20° C, kan derefter påføres polyurethan- eller polyakrylfyldere. Alternativt kan syntetiske,   
polyurethan eller akryllakker påføres. 
 
 
Tør-på-tør 
Efter mere end 24 timer skal primeren slibes let, derefter kan den overlakeres med ovenstående produkter. 

BEMÆRK 

� Må hverken påføres gamle lakeringer, hvor opløsningsmidler kan opløse lakken eller coil coated undergrunde. 
� Må ikke overlakeres med spartel, polyester primere eller nitrolakker.  
� Produkterne skal opbevares (selv efter fortynding) i plasticbeholdere eller dåser med indvendig belægning 

(om muligt i de samme emballager, som de er leveret i) 
� ATTENTION: Basislakken 29000 BIANCO INTENSO skal omrøres umiddelbart efter blanding. 
� Produktet skal omrøres manuelt, inden det eventuelt placeres i en omrøremaskine. 
 

 
 
 
 
TEKNISK DATABLAD  N° 0493-DK 
OPDATERET  02/2010 (01/2013/AGB)
Produktet leveres i DK af Baden-Jensen A/S, 44666800 Ballerup, 75502188 Kolding. 
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