
PR 1230 Ενισχυτικό συγκόλλησης για τη βελτίωση της δυνατότητας βαφής
πάνω σε σφραγιστικά σιλικόνης με χρώμα και λάκα

OTTO
Primer 1230

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Ιδιότητες: ▪ Ενισχυτικό συγκόλλησης για τη βελτίωση της δυνατότητας βαφής πάνω σε σφραγιστικά σιλικόνης με
χρώμα και λάκα 

▪ Δεν απαιτείται αερισμός

Ειδικές υποδείξεις: Λόγω των πολλών διαφορετικών συστημάτων βαφής ξύλινων παραθύρων δεν είναι δυνατό να δοθούν
γενικές διαβεβαιώσεις όσον αφορά την πρόσφυση και τη συμβατότητα. Απαιτούνται κατά περίπτωση
δοκιμές πριν την εφαρμογή.

Τεχνικά στοιχεία: Πυκνότητα στους + 23 °C [g/cm³] ~ 0,7 
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. [μήνες] 12 

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό
προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Αστάρι: Οι επιφάνειες πρόσφυσης πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λίπη, στεγνές και ανθεκτικές.

Υποδείξεις εφαρμογής: Το σφραγιστικό πρέπει πριν την επεξεργασία με OTTO Primer 1230 να έχει σκληρύνει τελείως.
Εφαρμογή του ενισχυτικού συγκόλλησης με καθαρό πινέλο σε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση.
Φροντίστε να μην βυθίσετε στο ενισχυτικό πρόσφυσης ένα βρώμικο πινέλο, επειδή αυτό μπορεί να
επηρεάσει τις ιδιότητες του ενισχυτικού.
Δεν απαιτείται χρόνος ξήρανσης
Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εφαρμογής του ενισχυτικού πρόσφυσης και της περαιτέρω
επεξεργασίας μπορεί να είναι αρκετές ώρες, εάν αποφευχθεί η σκόνη.
Με μια δεύτερη στρώση OTTO Primer 1230 μπορεί να βελτιωθεί η πρόσφυση και το άπλωμα της
βαφής.
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να
εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.
Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Συσκευασία παράδοσης: Φιάλη αλουμινίου 100 ml Φιάλη αλουμινίου 250 ml
- PR1230-50 PR1230-51

Μονάδα συσκευασίας 15 15
Τεμάχιο / Παλέτα - -

Υποδείξεις ασφαλείας: Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Απόρριψη: Υποδείξεις απόρριψης,βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας. 

Εγγύηση για ελαττώματα: Όλα τα στοιχεία σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται στις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και σε εμπειρικές
παρατηρήσεις. Λόγω της ποικιλίας των πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή,

Τεχνικό φύλλο δεδομένων  OTTO Primer 1230
Σελίδα 1
Έκδοση: 18 / 6gr (30.08.2021, 13:13 Ώρα)

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Γερμανία
Τηλ.: +49 8684-908-0 · Φαξ: +49 8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.gr



τα στοιχεία αυτά δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να διενεργήσει δοκιμές και
πειράματα κατά περίπτωση. Τα στοιχεία στο φυλλάδιο αυτό και οι επεξηγήσεις της OTTO-CHEMIE όσον
αφορά το φυλλάδιο δεν υποδηλώνουν την παροχή εγγυήσεων. Τυχόν εγγυήσεις θεωρούνται έγκυρες
μόνο εάν διατυπώνονται μέσω ρητής έγγραφης δήλωσης της OTTO-CHEMIE. Τα στοιχεία
καταλληλότητας στο παρόν φύλλο δεδομένων περιλαμβάνουν όλες τις οριστικές ιδιότητες του
παραδιδόμενου προϊόντος. Τυχόν προτάσεις εφαρμογών δεν παρέχουν διασφαλίσεις για την
καταλληλότητα του προϊόντος για το συνιστώμενο σκοπό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος
προσαρμογής του προϊόντος στις τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για ερωτήσεις και τυχόν προβλήματα ειδικών εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή, στην οποία
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας απαιτεί υπηρεσιακή έγκριση, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την
εξασφάλιση της έγκρισης αυτής. Οι προτάσεις μας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να
λαμβάνει υπόψη τυχόν προσβολή δικαιωμάτων τρίτων και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά κατά
περίπτωση. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς όρων συναλλαγών μας, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ευθύνη μας για τυχόν ελλείψεις. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς όρων συναλλαγών μας
στη διεύθυνση http://www.otto-chemie.de/gr/γενικοί-όροι-συναλλαγών
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