
Nowo Metal Primer WB er et profesjonelt, vannfortynnbart produkt som er basert på alkyd-/akrylbindemidler og inneholder korrosjonshindrende 
pigmenter.

Farge:     RAL & NCS
Tørrstoff Volum:    40±2
Tørrstoff Vekt:    52±2
Anbefalt Lagtykkelse:   60 μm Tørrfilm
Våtfilm:     150 μm
Teoretisk Rekkeevne:   Ved 60 μm Tørrfilm, 6–7 M² Pr. Liter
Fortynner:    Vann
Blandeforhold:    Se Etikett
Rengjøring:    Vann/såpe
Glans (60°):    0–10
Oppbevaring:    Min. + 5 °C, Maks. 25 °C
Voc (Maks):    10–50 g/l
Tetthet:     1,20±0,1
Ph:     8–9
Pot-Life:
Tørketid + 20 °C/ 40–60 % Rh V/150 μm (Våt)
Støvtørr (Iso 1517:1973):   ½–1 Time
Overflatetørr (Iso 1517:1973):  1–2 Timer
Overlakkerbar:    Etter Min. 1 time
Sikkerhetsdata:    Se Sikkerhetsdatablad

TEKNISKE DATA

BRUK

EGENSKAPER

BRUKSANVISNING

BEMERKNINGER

Til maling av tak og fasader av stål, aluminium og sink. Før påføring må overflaten være smittefri, tørr og fullstendig renset for skitt, mose, alger, 
løstsittende rust og malingsrester. Rustspots trenger behandling med Nowo Metal Special Primer SB. Bruk Nowo Metal Cleaner før bruk.

Nowo Metal Primer er lett å påføre og gir fremragende rustbeskyttelse, vann- og kjemikalieresistens. Produktet tørker raskt. Den tørre malingsfilmen er 
svært elastisk og sprekker ikke ved tykke lag.

Før påføring må overflaten være smittefri, tørr og fullstendig renset for skitt, mose, alger, løstsittende rust og malingrester. Husk å røre produktet 
grundig før bruk. 

Legg alltid et prøvestrøk på et lite testområde for å sikre forenligheten mellom produktet og overflaten som skal behandles.

Goda korrosionsegenskaper.

PRODUKTBESKRIVELSE

NOWO METAL PRIMER WB

Lagerbestandighed:

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk

Dette tekniske databladet (TDS) er utarbeidet ut fra vår mangeårige erfaring og nyeste kunnskap på området. Hensikten er å hjelpe håndverkere å velge de riktige materialene 
og bruke dem etter forskriftene. Opplysningene i databladet utgjør ingen garanti og fritar ikke brukerne fra ansvaret for å kontrollere materialet og hvorvidt det egner seg til 
den tiltenkte bruken. Alle nye versjoner erstatter tidligere TDS-versjoner. Sist oppdatert 11.09.2018.


