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TEKNISK DATABLAD

Primer

Ljungdahl SABA Primer 4518
Ljungdahl SABA Primer 4518 er en 1-komponent primer til forbehandling af
polypropylen.
Anvendelse
• Ljungdahl SABA Primer 4518 anvendes indenfor marine-, transport-, bygnings- og
industrisektoren.
• Produktet er særdeles velegnet til af forbehandle overflader af polypropylen.
Påføring, for- og efterbehandling
Overfladen skal altid afrenses med SABA Cleaner 48.
Omryst beholderen grundigt inden anvendelse.
Sørg altid for at lukke beholderen ordentligt efter endt brug.
Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 30°C.

Egenskaber

Farver og pakning

• Sikrer fremragende vedhæftning til polypropylen.

Basis

1-komponent primer baseret på kloreret gummi.

Emballage

250 ml. dåse.

Farve

Transparant.

Lagerholdbarhed

24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5°C og
30 °C i uåbnet emballage.

Rengøring
Værktøj rengøres med Cleaner.
Sikkerhed
Mal-kode: 5-3 (1993).
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

En tæt forbindelse...
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Tekniske data
Basis
Anvendelsestemperatur

°C

+5 til +30

Viskositet v/23°C

mPa.s

EN 12092

ca. 10

Densitet

kg/m³

EN ISO 2811-2

ca. 870

Tørstofindhold

%

ca. 2,5

Flammepunkt

°C

ca. 25

Åbningstid

min/timer

Varierer i forhold til temperaturen - 15-30 min. .

Rækkeevne

g/m²

ca. 100

°C

-40 til +90

Temperaturbestandighed
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Kloreret gummi

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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