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Egyfázisú többfunkciós primer.

Leírás:

A RETECH X-PRIMER egy fekete folyadék, amely matt és szilárd filmmé válik a száradási folyamat 
során. Ez lehetővé teszi, hogy a RETECH PU Fix Professional 1 és PU Fix Professional 3 egykom-
ponensű poliuretán ragasztók gyorsan és tartósan tapadjanak az üveghez, valamint a legtöbb lakko-
zott és festetlen fémfelülethez, amelyeknek szintén védelmet nyújt az UV sugárzás ellen.

A RETECH X-PRIMER az alábbi tulajdonságokat egyesíti egy termékben:
• Egyfázisú többfunkciós primer autóüveghez és karosszériához
• Hosszú élettartam 
• Megakadályozza a korrózió kialakulását a kis karcolásokban és sérülésekben

Alkalmazás:

1. A RETECH X-PRIMER használata előtt alaposan zsírtalanítsa és tisztítsa meg mindkét ragasztott 
felületet RETECH MS CLEAN vagy RETECH AUTOCLEAN segítségével. 

2. Ezt követően alaposan rázza fel a RETECH X-PRIMER. Rázza még kb. egy percig, miután meg-
hallja a tartályban lévő keverőgolyók hangját. 

3. Ezután kézzel egy szivacs/ecset segítségével vigye fel a RETECH X-PRIMER-t az autóüvegre vagy 
a karosszériára. 

Tapadásmentes felület: 3 perc 

Felhasználhatósági idő (a PU Fix Professional 1 alkalmazása előtt): Min. 5 perc, max. 24 óra. 24 óra 
eltelte után aktiválja újra a RETECH MS CLEAN vagy a RETECH AUTOCLEAN használatával.

Fontos megjegyzés: 
A nedvesség hatására való reakcióképessége miatt a RETECH X-PRIMER a flakon felnyitásától 
számított 1 héten belül kell felhasználni (ha megfelelően le van zárva). A RETECH X-PRIMER nem 
használható, ha hosszabb ideig nyitva maradt. A maximális tartósság biztosítása érdekében minden 
használat után azonnal cserélje ki a belső tömítést és szorosan zárja le. A termék csak professzionális 
felhasználók számára alkalmas.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

X-Primer
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Műszaki adatok:

Kémiai bázis poliizocianát
Szín fekete
Sűrűség 950 ± 20 g/cm2

Viszkozitás 5 − 15 mPas
Szilárdanyag tartalom 28 ± 2%
Száradási idő > 5 perc *
Lobbanáspont < 21°C
Alkalmazási hőmérséklet + 10 °C – 35 °C
Fedettség kb. 150 g/m2

Alkalmazási módszer Szivacs/ecset
Az egyes rétegek alkalmazása közötti idő Min. 5 perc
Felhasználhatósági időtartam 12 hónap

*  23 °C / 50 % relatív páratartalom mellett.

Tapadás az üvegre, karosszériára:
Aktivátorral Jó
Aktivátor nélkül Jó

Tapadás poliuretán ragasztókkal, ha alkalmazzák:
Festékre/lakkra Jó
Vas- és színesfémek Jó

Tárolás:

Tárolja zárt csomagolásban 10°C és 25°C között, száraz és jól szellőző helyen.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

X-Primer XPR Flakon 30 ml R 34266


